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THÔNG BÁO 
Về việc ủy quyền điều hành hoạt động 
 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng 

   

 

Thực hiện Thông báo số 536-TB/BTCTU ngày 10/10/2018 của Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy Lạng Sơn thông báo nhập học bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành 
cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối 
tượng 3) tỉnh Lạng Sơn năm 2018; Công văn số 923-CV/HU ngày 15/10/2018 
của Ban thường vụ Huyện ủy Chi Lăng về việc tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật 
kiến thức mới năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn; 

Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018, Chủ tịch UBND huyện tham 
dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn. Để đảm 
bảo việc điều hành các hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện được ổn định, liên 
tục Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng ủy quyền cho ông Vi Nông Trường, Phó 
Chủ tịch UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành, giải quyết những 
công việc của UBND huyện trong thời gian Chủ tịch UBND huyện tham dự lớp 
tập huấn kể từ ngày 22/10/2018 đến hết ngày 26/10/2018. 

UBND huyện Chi Lăng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức có 
liên quan biết để thuận tiện trong liên hệ, giao dịch công tác./. 

 
  Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- UBND tỉnh; 
- Các Sở, ngành; 
- UBND các huyện, TP; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Các phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Đinh Hữu Học 
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