
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 712 /VP-KGVX  

 V/v xây dựng dự thảo Báo cáo        
tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị     

số 22-CT/TW 

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 02 năm 2019 

 

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

      

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 3188-
TB/VPTU ngày 25/02/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về Công văn số 633-
CV/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí 
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 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 tổng 
kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư 
(khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 
ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp theo đúng đề cương báo cáo kèm theo Công 
văn số 633-CV/BCSĐ ngày 22/02/2019 của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; hoàn thành dự thảo báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 
05/3/2019. 

(Thông báo số 3188-TB/VPTU ngày 25/02/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy, 
Công văn số 633-CV/BCSĐ ngày 22/02/2019 của Ban cán sự đảng Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội được gửi kèm theo 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, ngành: CT, KH&ĐT, 
  VHTT&DL, BHXH tỉnh; 
- Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- Hội LHPN tỉnh; 
- Đoàn TNCS HCM tỉnh; 
- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng:  
  KG-VX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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