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Số: 820 / TB-BQL Hưng Yên, ngày 18   tháng 9  năm 2019 

THÔNG BÁO  
Về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc  

của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Hưng Yên; Thực hiện Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc cử đoàn cán bộ tỉnh đi công 

tác nước ngoài, ông Phạm Thái Sơn, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh, tham gia đoàn cán bộ tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hàn 

Quốc từ ngày 19/9/2019 đến ngày 28/9/2019. 

Trong thời gian trên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp ủy quyền 

cho ông Vũ Quang Thắng, Phó trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh, chủ trì điều hành và giải quyết các công việc của Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hưng Yên. 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trân trọng thông báo để các cơ 

quan, đơn vị biết liên hệ công tác.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ; (để báo cáo)      

- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo) 

- UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- Các sở ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện thành phố; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban; 

- Cổng TTĐT của Ban (để đưa tin); 

- Lưu: VT, VP. 
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