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THÔNG BÁO 

Về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở 
 

 
Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 
2016-2021; Căn cứ Quyết định số 4994/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2016 của 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế làm việc của 
Sở;  

Thực hiện Kế hoạch công tác của Sở, ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám 
đốc Sở lãnh đạo Đoàn đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ gặp mặt lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước và thăm quan thủ đô Hà Nội từ ngày 12/6 đến hết ngày 
14/6/2019. Để đảm bảo việc điều hành các hoạt động của Sở ổn định, liên tục 
Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo: 

Ủy quyền cho ông Đàm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, 
quản lý và điều hành, giải quyết những công việc của Sở trong thời gian Giám 
đốc Sở đi công tác kể từ ngày 12/6/2019 đến hết ngày 14/6/2019. 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo Thường trực 
Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và thông báo đến các cơ 
quan, đơn vị có liên quan biết để thuận tiện trong liên hệ công tác./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Lao động – TB&XH (BC); 
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (BC); 
- Lãnh đạo UBND Tỉnh (BC); 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- UBND Các huyện, Thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 
- Phòng LĐTB&XH thành phố; 
- Các phòng và tương đương; 
- Các đơn vị TT, Trường CĐN LS; 
- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
 
 
 

Nguyễn Quang Tuấn 
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