
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 777 /VP-KGVX  

V/v chuẩn bị các điều kiện để làm 
việc với Đoàn giám sát của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội  

       Lạng Sơn, ngày  05 tháng 3 năm 2019 

 
 

Kính gửi:  
  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  
  - UBND các huyện: Lộc Bình, Văn Quan. 

       
                                                                               

Thực hiện Công văn số 576/VPQH-GS ngày 27/02/2019 của Văn phòng 
Quốc hội về việc Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) 
làm việc tại địa phương, đơn vị; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các co 
quan liên quan tham mưu, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh,  chương trình chi 
tiết, chuẩn bị các điều kiện, nội dung liên quan để đón tiếp, làm việc với Đoàn 
giám sát của UBTVQH trong thời gian Đoàn giám sát làm việc tại tỉnh theo đúng 
yêu cầu tại Công văn trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
20/3/2019. 

2. Giao UBND các huyện Lộc Bình, Văn Quan: Chủ trì, phối hợp với Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn địa 
điểm (mỗi huyện lựa chọn 02 xã, chỉ đạo UBND xã chuẩn bị các điều kiện, nội 
dung, báo cáo liên quan), xây dựng chương trình chi tiết, chuẩn bị các điều kiện, 
nội dung liên quan để đón tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của UBTVQH trong 
thời gian Đoàn làm việc tại huyện theo đúng yêu cầu tại Công văn trên; hoàn 
thành, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trước ngày 15/3/2019.   

(Công văn số 576/VPQH-GS ngày 27/02/2019 của Văn phòng Quốc hội  
được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, TC; 
- Ban Dân tộc; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KG-VX, TH, KTN, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX(NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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