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Số: 3711 /VP-KGVX 
 

V/v xem xét đề xuất của Ban Tổ 
chức Chương trình “Vầng trăng cổ 
tích”, Chuyên đề “Tết cho trẻ em 

nghèo” lần thứ 11 

  Lạng Sơn, ngày  10  tháng 9 năm 2019 

 
 

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

 

UBND tỉnh nhận được Tâm thư của đồng chí Nguyễn Huy Hiệu, nguyên 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với mong 
muốn UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí Ban Tổ chức Chương trình “Vầng trăng cổ 
tích”, Chuyên đề “Tết cho trẻ em nghèo” lần thứ 11 để thực hiện các hoạt động 
An sinh xã hội nhân dịp Tết Trung thu năm 2019 và Lễ Khai giảng năm học mới 
2019 - 2020; Thư mời của Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tết 
cho trẻ em nghèo” lần thứ 11 trong đó đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tặng 
sổ tiết kiệm, tặng học bổng cho trẻ em nghèo. Sau khi xem xét, đồng chí Phạm 
Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: 

 Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan nghiên cứu các nội dung đề xuất trong Tâm thư của đồng chí 
Nguyễn Huy Hiệu và Thư mời của Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc 
biệt “Tết cho trẻ em nghèo” nêu trên; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
13/9/2019.  

(Tâm thư của đồng chí Nguyễn Huy Hiệu và Thư mời của Ban Tổ chức 
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tết cho trẻ em nghèo” lần thứ 11 được gửi 
kèm theo qua eOffice). 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NV, TC; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng KG-VX, TH, NC, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
            Phạm Hùng Trường 
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