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THÔNG BÁO 

Về việc ủy quyền giải quyết công việc 

 

Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ- UBND ngày 06/5/2022 của UBND 

huyện Phong Thổ về việc triệu tập cán bộ đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh năm 2022. Do đó đồng chí Vũ Hữu Lưỡng – Trưởng phòng 

Nông nghiệp và PTNT được triệu tập đi học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 

an ninh (đối tượng 3) theo Quyết định nêu trên, thời gian học 12 ngày từ ngày 

13/6/2022 đến ngày 24/6/2022. 

Để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc 

của Trưởng phòng trong thời gian vắng mặt. Đồng chí Vũ Hữu Lưỡng - Trưởng 

phòng ủy quyền cho đồng chí Trần Thị Thủy - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp 

và PTNT trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc thuộc thẩm 

quyền của Trưởng phòng theo quy chế làm việc và quy định của pháp luật (trừ 

công tác cán bộ). 

Đồng chí Trần Thị Thủy – Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT chịu 

trách nhiệm thực hiện các nội dung trên, đồng thời liên hệ, trao đổi, báo cáo 

Trưởng phòng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ. 

Thời gian ủy quyền: Từ ngày 13/6/2022 đến hết ngày 24/6/2022. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực 

HĐND, Lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ và thông báo tới Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn biết để tiện liên hệ công tác./. 

Nơi nhận: 
 - Thường trực Huyện ủy (b/c); 

 - Thường trực HĐND huyện (b/c); 

 - Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

 - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 

 - Các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Công chức phòng Nông nghiệp và PTNT; 

 - Lưu VT. 
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