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Số: 207 /VP-KGVX 
 

V/v tham dự gặp mặt thương binh, 
bệnh binh và gia đình liệt sĩ 

     Lạng Sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2019 

    

Kính gửi: 
               - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
                          - Sở Tài chính. 

   

Xem xét Tờ trình số 02/TTr-SLĐTBXH ngày 09/01/2019 của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc lựa chọn đại biểu và hỗ trợ kinh phí, 
phương tiện đi lại cho đại biểu tham dự gặp mặt thương binh, bệnh binh và gia 
đình liệt sĩ tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía 
Bắc của Tổ quốc; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: 

1. Đồng ý về chủ trương lựa chọn đại biểu tham dự gặp mặt thương binh, 
bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu 
bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc theo đề xuất của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tại Tờ trình trên. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ 
chức Đoàn đại biểu tham dự chương trình gặp mặt theo nội dung, kế hoạch của 
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, bảo đảm an toàn, hiệu quả. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, 
thẩm định, đề xuất kinh phí hỗ trợ Đoàn đại biểu tham dự chương trình gặp mặt; 
báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/01/2019. 

 (Tờ trình số 02/TTr-SLĐTBXH ngày 09/01/2019 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; 
- Các sở, ngành: Ngoại vụ, Công an 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 
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