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Lạng Sơn, ngày  03  tháng 8 năm 2018 

 
 

 
Kính gửi: 

 
 Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại Thông báo số 
2707-TB/VPTU ngày 31/7/2018 của Văn phòng Tỉnh uỷ về Công văn số 105-
CV/BCSĐ, ngày 26/7/2018 của Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 
đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh có 
ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 
nghiên cứu Công văn số 105-CV/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam; xây dựng văn bản của Thường trực Tỉnh uỷ để phúc đáp Ban cán sự 
đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh chậm nhất 
là ngày 08/8/2018. 

(Thông báo số 2707-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh uỷ và Công văn số 
105-CV/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam được phô tô gửi 
kèm theo) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh để Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 
- Các Sở: Nội vụ,  LĐ-TB và XH; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, TH, KG-VX; 
- Lưu: VT, NC(TTD). 
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