
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /VP-KGVX 

V/v thực hiện kiến nghị sau 

giám sát của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 542/MTTQ-BTT ngày 16/10/2020 

của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc kiến nghị 

kết quả giám sát, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến chỉ đạo như sau:  

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực, chủ trì 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020) chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển 

khai thực hiện các kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh đối với UBND tỉnh tại Công văn trên; báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh theo quy định. 

2. UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các kiến 

nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Công 

văn trên. 

(Công văn số 542/MTTQ-BTT gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ngành: KHĐT, TC, NNPTNT,  

  Ban DT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 

 
                         

 


		2020-10-23T08:07:48+0700


		2020-10-23T08:42:52+0700


		2020-10-23T08:42:52+0700


		2020-10-23T08:42:52+0700




