
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 

V/v giao lưu văn nghệ và chương 

trình dạy nghề miễn phí của Trung 

tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo việc 

làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam 

 

  Kính gửi:  

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 Sau khi xem xét Công văn số 255/VNTT và Công văn số 223 CV/TS-TT 

ngày 08/01/2020 của Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em 

tàn tật Việt Nam (thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) về việc giao lưu 

văn nghệ Thắp sáng ước mơ và Chương trình dạy nghề miễn phí, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan xem 

xét, triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Trung tâm Dạy nghề 

nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam tại các Công văn trên; báo 

cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

 (Công văn số 255/VNTT và Công văn số 223CV/TS-TT được gửi kèm theo 

trên VNPT-iOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến 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, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- TT DN NĐ tạo việc làm cho TE tàn tật VN; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD).    

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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