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THÔNG BÁO  

Về việc ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian  

Phó Giám đốc phụ trách Sở đi công tác ngoài tỉnh    
 

 

Ngày 12/01/2022 đến ngày 14/01/2022, đồng chí Lê Ngọc Tiến – Phó Giám 

đốc phụ trách Sở đi công tác ngoài tỉnh.  

Trong thời gian này đồng chí Lê Ngọc Tiến ủy quyền xử lý công việc như sau: 

1. Các đồng chí Phó Giám đốc Sở ký các văn bản có liên quan trong phạm vi 

lĩnh vực đã được phân công tại Quyết định số 288/QĐ-SKHĐT ngày 22/6/2021 về 

việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư. 

2. Ủy quyền cho đồng chí Võ Đức Tuấn – Phó Giám đốc Sở xử lý công văn 

đến, giấy mời họp và ký các văn bản do phòng Hợp tác đầu tư trình. 

3. Đối với các văn bản trình cấp trên, trường hợp cấp bách cần giải quyết sớm, 

các đồng chí Phó Giám đốc báo cáo với Phó Giám đốc phụ trách Sở trước khi xem 

xét, giải quyết. 

Thời gian ủy quyền: Từ 13 giờ 30 ngày 12/01/2022 đến hết ngày 14/01/2022.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các Sở, ngành và địa phương biết, liên hệ 

công tác./.  

 Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Các Sở, ngành, địa phương; 

- Lãnh đạo Sở;VVV 

-  Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

-  Lưu: VT.VP. L(20). 
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