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

                                                     

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1639/TCGDNN-CTMT 
ngày 18/7/2018 của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về việc mời tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ 
năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai 
đoạn 2016 - 2020, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
có ý kiến như sau: 

 Do lãnh đạo UBND tỉnh bận chương trình công tác nên ủy quyền cho lãnh 
đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị 
nêu trên; thời gian 01 ngày, từ 08 giờ 00 phút, ngày 31/7/2018, tại thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh. 

 (Công văn số 1639/TCGDNN-CTMT ngày 18/7/2018 của Tổng Cục giáo 
dục nghề nghiệp được sao 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 thực hiện./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới; 
- UBND các huyện: VL, ĐL, BG; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KGVX, TH; 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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