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Số:  517  /VP-KGVX     Lạng Sơn, ngày  12 tháng 02 năm 2019 

V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện 
Tháng hành động vì người cao 

tuổi Việt Nam năm 2019 
                 

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

 
  

  Thực hiện Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 18/01/2019 của Ủy ban 
Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì 
người cao tuổi Việt Nam năm 2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

     Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Ban 
Công tác người cao tuổi tỉnh) chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao 
tuổi tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của 
UBND tỉnh về thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 
2019 với chủ đề “Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao 
tuổi”; dự thảo Kế hoạch gửi UBND tỉnh trước ngày 10/3/2019. 

 (Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 18/01/2019 của Ủy ban Quốc gia về 
Người cao tuổi Việt Nam được gửi kèm theo văn bản này).  

      Văn phòng UBND 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: NV, VHTTDL, YT; 
- Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KG-VX, NC, TH; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 
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