
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
  

Số:           /UBND-LĐTBXH 

V/v góp ý dự thảo kế hoạch của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện 

Quyết định số 2269/QĐ-TTg   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

TP. Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3  năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn 

thể thành phố, 

- Các Doanh nghiêp, cơ sở KD trên địa bàn thành phố 

- UBND các phường, xã. 
 

Thực hiện Công văn số 444/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 30/3/2021 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ.  

Để có cơ sở xây dựng Công văn góp ý của UBND thành phố đối với dự 

thảo Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ do Sở Lao động  -  Thương binh và Xã hội tỉnh chủ 

trì soạn thảo. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban cơ quan Đảng, 

MTTQ, các Doanh nghiệp, cơ sở SXKD sử dụng lao động trên địa bàn thành 

phố, UBND các phường, xã nghiên cứu, có ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo 

Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. Văn bản góp ý gửi về UBND Thành phố (qua phòng Lao 

động - TBXH trước ngày 04/4/2021) để tổng hợp báo cáo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh đúng thời gian quy định. 

 (Có dự thảo dự thảo Kế hoạch gửi kèm theo). 

 UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực 

hiện./. 

 

 

Nơi nhận:     
- Như trên;   

- CT, PCT UBND TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Phòng LĐ-TB&XH TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Nông Bích Diệp 
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