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GIẤY MỜI  
Dự làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia  

phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm  
  

Thực hiện Công văn số 5066/TCHQ-ĐTCBL ngày 30/8/2018 của Tổng 
cục Hải quan - Bộ Tài chính (TCHQ-BTC) về việc kiểm tra công tác phòng, 
chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2018; Công văn số 5677/TCHQ-ĐTCBL 
ngày 01/10/2018 của TCHQ-BTC về thời gian kiểm tra công tác phòng, chống 
AIDS, ma túy, mại dâm năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh mời dự buổi làm việc 
với Đoàn công tác, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tại Quyết định số 491/QĐ-UBND 
ngày 17/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 
Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Hải quan, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn 
TNCSHCM; các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, 
Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, 
Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 138 thành phố Lạng Sơn và huyện Cao 
Lộc. 

- Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh (do Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội mời); Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (do Sở Y tế mời). 

- Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh và 
Phòng Phòng chống TNXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Nội dung: Theo Công văn số 5066/TCHQ-ĐTCBL ngày 30/8/2018 của 
Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính về việc kiểm tra công tác phòng, chống 
AIDS, ma túy, mại dâm năm 2018.  

3. Thời gian:  01 buổi, từ 8 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 
2018. 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.  

5. Phân công nhiệm vụ 

- Văn phòng UBND tỉnh bố trí phòng họp; phối hợp với các đơn vị chuẩn 
bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc. 



- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh, chuẩn bị tài liệu phục vụ 
cho buổi làm việc; liên hệ, chuẩn bị các điều kiện hậu cần tiếp Đoàn.  

- Các thành phần dự họp chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan đến 
Chương trình làm việc thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn phụ trách để báo cáo, 
trao đổi với Đoàn.  

Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, thành phần trên ./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin);     
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng:  
   KG-XV, TH, HC-QT, THCB; 
- Lưu VT, KG-VX (NTH).  
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