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Đồng Tháp, ngày 12 tháng 9 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v cho ý kiến dự thảo báo cáo s
kết 0 n m thực hi n h th số
19- T/TW của Ban Bí thư
Trung ư ng Đảng

Kính gửi : Thành viên Ban cán sự đảng UBND T nh.
Thực hi n Thông báo số 632-TB/VPTU ngày 21 tháng 8 n m 2017 của
V n phòng T nh ủy về vi c chuẩn b nội dung phục vụ Hội ngh Ban Thường vụ
T nh ủy tháng 9 n m 2017. Ủy ban nhân dân t nh đã ch đạo Sở Lao động –
Thư ng binh và Xã hội xây dựng Báo cáo s kết 0 n m thực hi n h th số
19- T/TW của Ban Bí thư Trung ư ng Đảng khóa XI về t ng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và đã tổ chức họp
khối, lấy ý kiến góp ý.
Theo quy trình, V n phòng Uỷ ban nhân dân t nh kính đề ngh các đồng chí
có ý kiến đóng góp đối với nội dung Tờ trình của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân
dân t nh và dự thảo Báo cáo s kết 0 n m thực hi n h th số 19- T/TW của
Ban Bí thư Trung ư ng Đảng khóa XI về t ng cường sự lãnh đạo của đảng đối với
công tác dạy nghề cho lao động nông thôn (Có dự thảo Tờ trình và Báo cáo kèm
theo).
Ý kiến góp ý gửi về V n phòng UBND t nh trước ngày 1 /9/2017 để tổng
hợp, trình Ban án sự đảng UBND t nh/.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, N /KGVX.QMinh
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