
 

 
      

 

   Kính gửi:  

- Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Công văn số 3142/UBND-VX1 ngày 24 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao soát xét, tham mưu ký Bản ghi nhớ giữa 

UBND tỉnh Hà Tĩnh và tổ chức I.P.M, Sở Ngoại vụ đã tổng hợp ý kiến góp ý sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung trong Dự thảo Bản ghi nhớ của Bộ Lao động, 

Thương Binh & Xã hội và Bộ Giáo dục & Đào tạo. Để sớm hoàn chỉnh nội dung 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ kính đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo và 

Lao động Thương binh & Xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu các 

ý kiến góp ý của các Bộ và cho ý kiến (lần 2) dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác nói 

trên (bản ghi nhớ đã tổng hợp ý kiến góp ý của 02 bộ). 

Văn bản góp ý gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 29/5/2021; điện thoại phòng 

Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ: 02393890721; email: nhuysngv@gmail.com. 

Kính mong sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan./. 

(gửi kèm theo dự thảo nội dung Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Hà 

Tĩnh và IPM đã chỉnh sửa; tổng hợp tiếp thu góp ý và các văn bản góp ý: Bộ 

Giáo dục  Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Bộ Ngoại giao ). 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 
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Số:       /SNgV-HTQT 

V/v xin ý kiến nội dung dự thảo 

Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Hà 

Tĩnh và tổ chức I.P.M 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 

 

               Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 5 năm 2021 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, HTQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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