
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-LĐTBXH 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

định số 24/2022/NĐ-CP ngày 

06/4/2022 của Chính phủ  

TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2022 

  

Kính gửi:   

 - Các cơ quan, đơn vị thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 675/SLĐTBXH-GDNN ngày 28/4/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ, UBND thành phố 

đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố; UBND các phường, xã thực hiện một số 

nội dung sau: 

1.  Tuyên truyền, phổ biến quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 

24/2022/NĐ-CP đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

2. Các quy định tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 sửa đổi, 

bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022. 

3. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: 

Đăng tải nội dung Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp lên trang Thông tin điện tử thành phố. 

(Có Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ gửi kèm). 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng 

mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về UBND thành phố (qua 

phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội) đề nghị cấp có thẩm quyền giải đáp, 

hướng dẫn kịp thời. 

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

hiện./.  
 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ban KTXH HĐND TP; 

- CPVP, CVVX; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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