
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 3525 /VP-KGVX  

 V/v chuẩn bị báo cáo làm việc với 
Đoàn kiểm tra công tác phòng, 

chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 
2018 

Lạng Sơn,  ngày 06 tháng  9  năm 2018 

 

 
Kính gửi:  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Sở Y tế 
- Công an tỉnh. 

 
         Thực hiện Công văn số 5066/TCHQ-ĐTCBL ngày 30/8/2018 của Tổng cục 
Hải quan về kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2018, 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, 
Công an tỉnh tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc tỉnh theo đúng các nội dung kiểm tra của Tổng cục Hải quan tại Công 
văn trên; chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Đoàn kiểm tra; hoàn 
thành dự thảo báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 05/10/2018. 

(Công văn số 5066/TCHQ-ĐTCBL ngày 30/8/2018 của Tổng cục Hải 
quan được gửi qua Văn phòng điện tử - eOffice). 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan 
liên quan biết, thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KGVX, TH; 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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