
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 698 /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày  04  tháng 12 năm 2019
 

THÔNG BÁO 
Về việc kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh 
về kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019, UBND tỉnh 
thông báo lịch đi kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa 
bàn tỉnh như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng đoàn 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh (theo danh sách đã đăng ký với Sở LĐTBXH): Thành 
viên đoàn. 

2. Thời gian, địa điểm 

2.1 Từ 14h00, ngày 05/12/2019 (thứ Năm): kiểm tra tại huyện Đình Lập. 

2.2 Ngày 06/12/2019 (thứ Sáu): 

- Từ 8h00 kiểm tra tại huyện Bình Gia. 

- Từ 13h30 kiểm tra tại huyện Văn Quan. 

(Đoàn xuất phát từ trụ sở UBND tỉnh lúc 12h45 ngày 05/12/2019 và 6h00 
ngày 06/12/2019 để đi kiểm tra) 

3. Nội dung kiểm tra: Theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 
12/11/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 
em năm 2019. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chuẩn bị phương tiện (mỗi đơn vị 01 xe ô tô 07 chỗ 
ngồi) và các điều kiện khác phục vụ Đoàn kiểm tra. 

- Giao UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Đình Lập chuẩn bị báo 
cáo theo đề cương gửi kèm Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 12/11/2019 của 
UBND tỉnh và các tài liệu liên quan; chuẩn bị các điều kiện để Đoàn công tác 
đến làm việc. 
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- Các thành viên đoàn kiểm tra chủ động nghiên cứu báo cáo của các 
huyện, chuẩn bị ý kiến phát biểu tại buổi làm việc (có dự thảo báo cáo của các 
huyện gửi kèm theo thông báo này). 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn cử phóng viên đưa tin. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. 

(Thông báo này thay cho Giấy mời các thành phần dự kiểm tra)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Các thành viên đoàn kiểm tra theo kế hoạch 
168/KH-UBND ngày 12/11/2019; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND các huyện: VQ, BG, ĐL; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (cử PV đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

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

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hà 
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