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

      

Sau khi xem xét Công văn số 1656-CV/BTGTU ngày 18/02/2019 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phối hợp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 
số 37-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI), 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 liên quan xây dựng dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 
05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư Khóa XI 
“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay 
nghề cao” theo đúng hướng dẫn kèm theo Công văn số 1656-CV/BTGTU của 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; hoàn thành dự thảo báo cáo gửi UBND tỉnh trong 
tháng 3/2019. 

(Công văn số 1656-CV/BTGTU ngày 18/02/2019 của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy và hướng dẫn báo cáo 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; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- UB MTTQ VN tỉnh; 
- Các sở: NV, GD&ĐT, YT, VHTT&DL; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KG-VX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 
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