
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 2021 

V/v thưc̣ hiêṇ Quyết điṇh số 

588/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 
 

Kính gửi:  

 - Các sở, ngành: Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị, 

  Giáo duc̣ và Đào taọ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và  

  Du lic̣h, Ban Dân tôc̣ tỉnh. 

- UBND các huyêṇ. 
 

Thực hiện Công văn số 5267/LĐTBXH-TE ngày 31/12/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dâñ thưc̣ hiêṇ Quyết điṇh số 

588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch Thường trưc̣ UBND tỉnh chỉ đaọ như sau: 

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

liên quan tham mưu UBND tỉnh thưc̣ hiêṇ các nhiệm vụ theo điểm a khoản 7 

Muc̣ IV tại Hướng dâñ kèm theo Công văn trên của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội; xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về vận động nguồn lực 

hỗ trợ trẻ em các xã đặc biêṭ khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

trên địa bàn tỉnh năm 2021, trình UBND tỉnh trong tháng 01/2021. 

2. Các Sở, ngành: Giáo duc̣ và Đào taọ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du 

lic̣h, Ban Dân tôc̣ tỉnh phối hơp̣ với Sở Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị thưc̣ 

hiêṇ các nhiệm vụ theo điểm b khoản 7 muc̣ IV tại Hướng dâñ kèm theo Công 

văn trên của Bô ̣Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị. 

3. UBND các huyêṇ triển khai thưc̣ hiêṇ các nhiệm vụ theo khoản 8 Muc̣ 

IV và chỉ đaọ UBND cấp xa ̃ thưc̣ hiêṇ các nhiệm vụ theo khoản 9 Muc̣ IV tại 

Hướng dâñ kèm theo Công văn trên của Bô ̣Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị.  

(Công văn số 5267/LĐTBXH-TE gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh,  

  Hôị LHPN tin̉h; 

- Hôị Bảo trơ ̣NKT và Bảo vê ̣QTE tin̉h; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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