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Số: 75 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày  05 tháng 3 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự kiểm tra, làm việc với  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

 
 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2019, UBND tỉnh tổ chức kiểm 
tra, làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Ngoại vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Tư 
pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Văn 
phòng UBND tỉnh; 

 - Ban lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo các 
Phòng, Đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (do Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội mời). 

2. Nội dung: Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ  
năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00’ ngày 12/3/2019 (thứ Ba). 

4. Địa điểm: Tại trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  

5. Tổ chức thực hiện 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo đánh giá khái 
quát kết quả năm 2018 và công tác triển khai, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 
2019; gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 09/3/2019; chuẩn bị các điều kiện 
phục vụ buổi làm việc;  

- Các thành viên dự họp chuẩn bị ý kiến phát biểu theo chức năng nhiệm vụ. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (cử PV đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KG-VX, TH; TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTH).    

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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