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GIẤY MỜI 

Về việc dự làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 7/2021, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tổ chức 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 Thường trực UBND tỉnh; 

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Tập thể Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

2. Nội dung: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, trọng tâm là tình hình thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2021 tại Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 

24/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; tiến độ thực hiện Kế hoạch số 155/KH-

UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND 

tỉnh về thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa 

bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh.  

3. Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00, ngày 29/7/2021 (thứ Năm). 

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

5. Phân công chuẩn bị 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo theo nội dung 

cuộc họp; in tài liệu để phục vụ các thành phần dự họp. 

- Các thành phần tham dự chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.  
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng KGVX, THNC, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(ĐDĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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