
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  355 /VP-KGVX 
 

V/v tham gia Chương trình “Gala 
Cặp lá yêu thương - Tết An Bình” 

Lạng Sơn, ngày  25 tháng 01 năm 2019 

    

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

   

Xem xét Công văn số 108/SLĐTBXH-BTXH ngày 22/01/2019 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến tham mưu, đề xuất tham dự 
chương trình “Gala Cặp lá yêu thương - Tết An Bình”  tại Hà Nội năm 2019, đồng 
chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: 

1. Đồng ý về chủ trương thành lập Đoàn tham dự Chương trình “Gala Cặp 
lá yêu thương - Tết An Bình” theo đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội tại Công văn trên.  

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xem xét kinh phí hỗ trợ Đoàn từ nguồn 
đảm bảo xã hội khác đã được giao tại Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 
12/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, bảo đảm đúng quy 
định.  

- Tổ chức Đoàn tham dự chương trình theo nội dung, kế hoạch của Ban tổ 
chức, bảo đảm an toàn, hiệu quả. 

 (Công văn số 37 /VTV24, ngày 21/01/2019 của Trung tâm Tin tức VTV24, 
Đài Truyền hình Việt Nam; Công văn số 108/SLĐTBXH-BTXH ngày 22/01/2019 
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được sao gửi qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến 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; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng:  
  KG-VX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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