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Lạng Sơn, ngày  02 tháng 8 năm 2018 

 

 
Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 
 

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn 
đói” ở Việt Nam đến năm 2025, Công văn số 2955/LĐTBXH-VPQGGN ngày 
23/7/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực 
hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở 
Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan có liên quan căn cứ nội dung 
Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công 
văn số 2955/LĐTBXH-VPQGGN ngày 23/7/2018 của Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển 
khai thực hiện chương trình trên địa bàn; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong 
tháng 8/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan có liên quan thực hiện./. 

(Công văn số 2955/LĐTBXH-VPQGGN ngày 23/7/2018 gửi qua eOffice) 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, CT, YT, TT&TT; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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