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Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

                                                     

Thực hiện Công văn số 2555/LĐTBXH-HTQT ngày 27/6/2018 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị cho Báo cáo đánh giá sơ kết 
việc thực hiện Đề án 161, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng dự 
thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch 
thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 
theo đúng yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn trên. 
Dự thảo Báo cáo gửi UBND tỉnh trong tháng 7/2018. 

2. Cử cán bộ làm đầu mối, gửi thông tin về Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội để đảm bảo tính kết nối và thuận tiện trong quá 
trình sơ kết đánh giá Đề án 161. 

(Công văn số 2555/LĐTBXH-HTQT ngày 27/6/2018 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội được gửi qua Văn phòng điện tử - eOffice). 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KGVX, TH; 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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