
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 4530 /VP-KGVX 
 

V/v hợp tác quản lý lao động  
qua biên giới 

Lạng Sơn, ngày   13  tháng 11 năm 2018 

    

                               Kính gửi:  
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Sở Ngoại vụ; 
- Công an tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

   

Xem xét Báo cáo số 317/BC-SLĐTBXH ngày 08/11/2018 của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội về Kết quả thực hiện “Cơ chế hợp tác quản lý lao 
động qua biên giới” giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố Sùng Tả, Trung 
Quốc; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: 

1. Đồng ý chủ trương cho phép Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
tiến hành Hội đàm với Cục Tài nguyên nhân lực và An sinh xã hội thành phố 
Sùng Tả, Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến hợp tác quản lý lao động qua 
biên giới vào thời gian cuối tháng 11 năm 2018 theo đề xuất của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tại Báo cáo trên; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất nội dung cụ 
thể để tiến hành Hội đàm; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/11/2018. 

2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh xem xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tại mục 3, phần V tại Báo cáo trên; báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm 
quyền. 

 (Báo cáo số 317/BC-SLĐTBXH ngày 08/11/2018 được sao gửi qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, TH, NC, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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