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Số: 56 /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày 21 tháng 02 năm 2019
 

GIẤY MỜI 
Dự họp xử lý việc học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh  

 

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 67/TB-
UBND ngày 20/02/2019, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét, xử 
lý việc học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trong dịp nghỉ Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

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

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó 
Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội;  

- Giám đốc, Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (Do Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội mời). 

2. Nội dung: Nghe báo cáo và thống nhất phương án xử lý việc học viên 
bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ 
Hợi năm 2019.   

3. Thời gian, địa điểm 
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00’ ngày 26/02/2019 (thứ Ba). 
- Địa điểm: Tại phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh. 
4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo theo nội dung 
yêu cầu; in tài liệu phát cho các thành phần dự làm việc. 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp. 

- Các thành phần dự làm việc chuẩn bị tham gia ý kiến theo chức năng, 
nhiệm vụ. 

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

 Nơi nhận:                                                                 
 - Như thành phần mời họp; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
   KG-VX, TH, HC-QT, 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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