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

  
Số: 2445 /VP-KGVX 

V/v xây dựng dự thảo báo cáo 
tình hình triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 125/NQ-CP và 

Nghị quyết số 102/NQ-CP 

Lạng Sơn, ngày  18 tháng 6  năm 2019 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 2277/LĐTBXH-BHXH ngày 10/6/2019 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP, đồng chí Dương Xuân 
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan, nghiên cứu, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về các 
nội dung theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (gửi kèm 
Công văn trên); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2019. 

(Công văn số 2277/LĐTBXH-BHXH ngày 10/6/2019 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội gửi kèm theo qua eoffice). 

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: Y tế, NV, GDĐT; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KGVX, KTTH, TH; 
- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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