
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 3679/VP-KGVX  

 V/v xem xét các điều kiện 
thành lập Cơ sở trợ giúp xã 

hội ngoài công lập 

Lạng Sơn,  ngày  17 tháng 9  năm 2018 

 

 

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

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 01/TTHV/TTr ngày 04/9/2018 của Trung tâm 
Hy vọng Lộc Bình về việc thành lập Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Trung 
tâm Hy vọng Hữu Lũng, 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 chủ trì phối hợp với Sở Xây 
dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Hữu Lũng xem xét cụ thể 
các điều kiện thành lập Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập theo thẩm quyền 
quy định tại Điều 19 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính 
phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ 
giúp xã hội; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2018 để xem xét, chỉ đạo. 

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 và các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, TNMT; 
- UBND huyện Hữu Lũng; 
- Trung tâm Hy vọng Lộc Bình; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KGVX, TH; 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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