
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 3197 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  05 tháng 8 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Quyết 
định số 588/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ 

 

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

Thực hiện Công văn số 2967/LĐTBXH-TE ngày 22/7/2019 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 
588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực 
xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2019 - 2025 (sau đây gọi là Đề án), đồng chí Dương Xuân 
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ vào mục tiêu, các 
hoạt động chủ yếu của Đề án và tình hình thực tế của tỉnh xây dựng dự thảo Kế 
hoạch thực hiện Đề án, trình UBND tỉnh trước ngày 23/8/2019 để gửi Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

2. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Khoản 8 Điều 2 
Quyết định số 588/QĐ-TTg theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

3. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá và định kỳ hằng 
năm gửi báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg về UBND tỉnh 
và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05 tháng 12 để tổng hợp 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 (Công văn số 2967/LĐTBXH-TE ngày 22/7/2019 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội đã được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) 

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 đơn vị liên quan thực 
hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KHĐT; 
- Ban Dân tộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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