
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 

V/v báo cáo tình hình xác định 

chi phí tiền lương trong đơn giá 

sản phẩm, dịch vụ công ích 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 12/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 03/01/2020 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình xác định chi phí 

tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích; 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: 

1. Xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội tại Điểm a, Mục 1 Công văn trên; trình UBND 

tỉnh trước ngày 23/01/2020. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các công ty về quản lý, khai thác các công trình 

thủy lợi, thủy nông; dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh xây dựng báo cáo 

theo yêu cầu tại Điểm b, Mục 1 Công văn trên; gửi Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội (qua Cục Quan hệ lao động tiền lương) trước ngày 30/01/2020. 

 (Công văn số 12/LĐTBXH-QHLĐTL gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

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: TP, TC, NN-PTNT; 

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 

  thủy lợi Lạng Sơn; 

- Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH, TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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