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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 4569 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  14 tháng 11 năm 2018 
V/v  điều chuyển  kinh phí lao động hợp 
đồng từ Văn phòng Sở Lao động  -

Thương binh và Xã hội sang Trung tâm 
Dịch vụ việc làm 

 

 

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

Xem xét Công văn số 2215/STC-HCSN ngày 09/11/2018 của Sở Tài chính 
về việc xem xét điều chuyển kinh phí lao động hợp đồng từ Văn phòng Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội sang Trung tâm Dịch vụ việc làm, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp Sở Nội vụ 
rà soát, đề xuất đối với nội dung phân bổ lại chỉ tiêu hợp đồng dôi dư sau sắp 
xếp, tổ chức lại bộ máy của các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và 
Xã hội theo đúng quy định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Sau khi hoàn 
thành nội dung trên UBND tỉnh sẽ xem xét việc điều chuyển kinh phí lao động 
hợp đồng từ Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang Trung tâm 
Dịch vụ việc làm. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, NV; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: NC, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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