
T!NH UYLAO CA! BANG CQNG SAN VIT NAM 

S f -CV/TU Lao Cai, ngày 18 tháng 3 nám 2022 

V/v trá l&i kié'n czr tn 

KInh gz'i: Doàn Dti biu Quc hi tnh. 

Tinh ñy Lao Cai nhn thrçc Báo cáo s 42/BC-DBQH, ngày 26/11/2021 

cüa Doàn Dai  biêu Quc hi v thng hcp kin c1r tn sau kS'  hçp thir 2, Quc 

hi Khóa XV. Trong Báo cáo có các ni dung cr tn phãn ánh, d nghj dn 

Tinh üy, di vOi các ni dung nay, Tinh üy dã xem xét, chi do và có kin 

hM dáp nhu sau: 

1. Di vOi ni dung phàn ánh v vic quãn 1, si diing van bàn, ho sci, 

thirc hin các thu tiic, quy trInh trong hot dng cüa chi b Ca sô con bt cap, 

khó khãn; ch.t lucmg sinh hoat dáng chi b kliu dan ci.r chua cao, cimg nhc, 

may móc, thi gian sinh hot dài. 

Trong näm 2021, d nâng cao chit 1ucng t chrc dáng và di ngü dáng 

viên, Ban Thithng vi Tinh üy dã ban hành Chi thj s 1 2-CT/TU, ngày 

20/4/2021 v nâng cao näng hrc lãnh d.o, si.rc chin d.0 cüa t chirc dãng và 

chit hrçmg di ngü dâng viên trén dja bàn tinh Lao Cai và Kt 1un s 309-

KL/TU, ngày 10/12/2021 v vic tip tic nâng cao chit hxcmg sinh hoat chi 

b. Trong các van bàn nay, dã có chi dao  ca quan chuyên trách tham mxu, 

giüp vic Tinh ñy nghien cru tham muu xây drng quy djnh (hixàng dn) v 

chirc näng, nhim vii cüa các 1oi hInh t chrc dâng báo dam phü hçrp vri yêu 

c.0 thirc tin; rà soát, hithng dn vic sinh ho?t  di vri các mô hInh chi b. 

Hin nay, Ban T chrc Tinh üy dang chü trI phi hcrp các c.p üy, Co quan, don 

vj có lien quan t chüc thirc hin kin chi dao  cüa Ban Thithng vv Tinh üy. 

2. Di vOi d nghj quan tam chi dao  cong tác phát trin dàng viên tai  các 

doanh nghip nói chung và tai  các doanh nghip trong các khu cOng nghip 

nói riêng. 

Tip thu kin cüa c1r tn, ti K hoch s 94-KH/TU, ngày 28/01/2022, 

Ban Thuxng v1i Tinh üy v két n?p  dáng viên nàm 2022 diã chi do, xác djnh 

thrc hin nhim vii "Quan tam tQo ngun kIt ngp dáng viên là qudn chth-zg itu 
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ngu&i lao d5ng trong các doanh nghip và chz doanh nghip, nMt là 

doanh nghip tu nhán, doanh nghip trong các khu cong nghip ". 

Tinh ñy Lao Cai thông báo Doàn Di biu Quc hi ducc bit d thông 

tin dn cir tn.!. 

Ncii nhân:  
- Nhi.r trén, 
- Thiing trrc Tinh iXy, 
- Länh ctao Van phong Tinh iiy, 
- Thu k2 BI thu Tinh üy, 
- Chuyên vién tong hçp, VPTU, 
- Luu Van phOng Tnh üy. 

T/L BAN THIXNG VJ 
CHAN}I VAN PHONG 
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