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THÔNG BÁO 

Về việc ủy quyền giải quyết công việc 

 

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lai Châu về việc trưng tập và thành lập Đoàn cán bộ, nghệ nhân tham 

gia Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là di sản văn 

hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường 

Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 

2022; được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, đồng chí Lương Chiến 

Công, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi công tác tại tỉnh Yên Bái, từ 

ngày 23/9/2022 đến hết ngày 26/9/2022. 

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

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy 

quyền cho đồng chí Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch điều hành và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của 

cơ quan (trừ công tác tổ chức cán bộ). 

Đồng chí Trần Quang Kháng chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trên, 

kịp thời thông tin, báo cáo Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

Thời gian ủy quyền: Từ ngày 23/9/2022 đến hết ngày 26/9/2022.    

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh và Thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, 

thành phố, các đơn vị có liên quan biết để tiện liên hệ công tác./. 

   
Nơi nhận:       
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND (B/c); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng VH&TT, TT VHTTTT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VP.
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 

Lương Chiến Công 
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