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

                                                     

Thực hiện Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH ngày 13/02/2019 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai thực hiện trợ 
giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan có liên quan thực hiện tốt các nội dung yêu cầu của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội tại Công văn trên và Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 
26/5/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ 
giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn; xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh, gửi UBND tỉnh trước 
ngày 20/9/2019. 

(Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH ngày 13/02/2019 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội được gửi qua eOffice). 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: KH&ĐT, TT&TT, TC; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KG-VX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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