
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 3498  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 23  tháng 8 năm 2019 

V/v báo cáo đánh giá kết quả 
thực hiện Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP 

 

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

Thực hiện Công văn số 3591/LĐTBXH-PCTNXH ngày 19/8/2019 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 
Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, 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 chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan, nghiên cứu, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh đánh giá 
kết quả thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP theo đề cương hướng dẫn của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kèm Công văn trên (thời điểm báo 
cáo từ tháng 6/2013 đến hết tháng 6/2019); trình UBND tỉnh chậm nhất trước 
ngày 08/9/2019. 

(Công văn số 3591/LĐTBXH-PCTNXH ngày 19/8/2019 của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội và đề cương báo cáo 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, ngành: TP, NV, GD&ĐT, CAT; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Hoàng Văn Quý 
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