
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 

 
GIẤY MỜI 

Dự kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp  

khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Sơn, Bình Gia 

  

Thực hiện chương trình công tác tháng 5/2020, UBND tỉnh tổ chức Đoàn 

kiểm tra tại huyện Bắc Sơn, Bình Gia như sau: 

1. Thành phần 

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

- Mời lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Tài chính, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 

hội tỉnh, Bưu điện tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Thành phần của huyện: đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN 

huyện; đại diện lãnh đạo phòng, ban liên quan của huyện (do UBND huyện mời). 

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, ngày 22/5/2020 (thứ Sáu): 

- Từ 7 giờ 45 đến 9 giờ 30: làm việc tại phòng họp UBND huyện Bình Gia. 

- Từ 9 giờ 45 đến 11 giờ 30: làm việc tại phòng họp UBND huyện Bắc Sơn. 

3. Nội dung kiểm tra 

 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 

của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; trong đó trọng tâm là tình hình thực hiện rà 

soát, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các nhóm đối tượng: người lao 

động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; 

hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm 

ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao 

động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử 

dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. 

4. Phân công thực hiện  

4.1. UBND huyện Bắc Sơn, Bình Gia 

- Xây dựng Báo cáo theo nội dung kiểm tra nêu trên. Báo cáo nêu rõ tình 

hình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị. 
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- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn kiểm tra đến làm việc.  

4.2. Các sở, ngành tham gia Đoàn kiểm tra: chuẩn bị các ý kiến tham gia 

tại cuộc kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

5. Bố trí phương tiện  

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đi 

cùng). 

- Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh đi xe chung do Sở 

Tài chính bố trí. 

- Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Cục thuế đi xe chung do Công an tỉnh 

bố trí. 

- Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phóng viên Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh đi xe chung do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

bố trí. 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, phóng viên Báo Lạng Sơn, 

Trung tâm TH-CB - Văn phòng UBND tỉnh đi xe chung do Chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh bố trí. 

Các thành phần Đoàn kiểm tra, phóng viên tập trung tại trụ sở UBND tỉnh 

để xuất phát lúc 05 giờ 45 phút ngày 22/5/2020.  

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự./.  
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời;                

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, HC-QT, TT 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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