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

 
Số:  901 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  12 tháng 3 năm 2019 

V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ 
tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực 
hiện các dự án, nội dung thuộc 

CTMT, CTMTQG trong lĩnh vực 
GDNN   

 
                 

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

  
 Thực hiện Công văn số 291/TCGDNN-CTMT ngày 27/02/2019 của Tổng 
cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo 
cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện các dự án, nội 
dung thuộc chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh 
vực giáo dục nghề nghiệp; 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 khẩn trương xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm 
vụ chuyên môn thực hiện các dự án, nội dung thuộc chương trình mục tiêu, 
chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 
tỉnh theo đúng yêu cầu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tại Công văn trên; 
trực tiếp gửi Báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019. 

 (Công văn số 291/TCGDNN-CTMT ngày 27/02/2019 của Tổng cục Giáo 
dục nghề nghiệp - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được gửi qua Văn 
phòng điện tử 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, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: NNPTNT, YT, KHĐT, TC; 
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: KG-VX, TH; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 
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