
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KGVX       Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v thực hiện Kế hoạch số 128-

KH/TU ngày 09/3/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 

  

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ 

trong tình hình mới; UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 

128-KH/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào chương trình, kế 

hoạch hằng năm của UBND tỉnh, của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện bảo 

đảm tính thống nhất, chất lượng, thiết thực, phù hợp với tình hình kinh tế - xã 

hội của tỉnh và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, điạ bàn; bảo đảm tính 

khả thi trong tổ chức thực hiện, thuận lợi trong kiểm tra, đánh giá, tổng kết. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 

128-KH/TU, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu. 

 (Kế hoạch số 128-KH/TU được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice) 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- BHXH tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, 

  Hiệp hội DN tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

  các phòng KG-VX, NC, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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