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UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 425/LĐTBXH-VP Quảng Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2020 
 

V/v tham gia dự thảo quy chế tạm thời vận 

hành thí điểm hệ thống phản ánh hiện trường 

tỉnh Quảng Ninh  

 

 

Kính gửi: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

 

 

Sở Lao động - TB&XH nhận được Văn bản số 94/VP.UBND-XD6 ngày 

17/02/2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân tỉnh "V/v góp ý, tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành quy chế tạm thời vận hành thí điểm hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh 

Quảng Ninh". Sở Lao động - TB&XH trao đổi như sau:  

Sở Lao động - TB&XH nhất trí với nội dung và bố cục dự thảo Quyết định 

ban hành và Quy chế tạm thời vận hành thí điểm hệ thống phản ánh hiện trường 

tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu soạn thảo. 

Sở Lao động - TB&XH trao đổi để Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh biết và tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c); 

- Cổng TTĐT Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP-PC CCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Tâm 
 


		2020-02-19T16:51:10+0700
	Việt Nam
	Đoàn Thị Lan Anh<doanthilananh@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-02-22T16:01:22+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thành Tâm<nguyenthanhtam@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-02-19T14:27:41+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội<sldtbxh@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-02-19T14:27:53+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội<sldtbxh@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




