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Lạng Sơn, ngày  16  tháng 8 năm 2019 
V/v thẩm tra Công văn số 1043/ 

SLĐTBXH-GDNN ngày 05/8/2019 
của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

 

 

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

 
Sau khi thẩm tra Công văn số 1043/SLĐTBXH-GDNN ngày 05/8/2019 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi 
nghiệp đến năm 2025” năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến nhiệm vụ của nhiều ngành, do 
vậy đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, bổ sung nhiệm 
vụ của Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành khác (nếu cần thiết); lấy ý 
kiến đóng góp của các sở, ban, ngành liên quan đối với dự thảo Kế hoạch; tiếp 
thu, hoàn thiện, gửi dự thảo Kế hoạch và các hồ sơ liên quan về Văn phòng 
UBND tỉnh trước ngày 25/8/2019 để trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, GDĐT, KH&CN, TP, VHTTDL; 
- Đoàn TNCSHCM tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu VT, KGVX (NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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