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THÔNG BÁO 
Chương trình kiểm tra, làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh  

với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2019, đồng chí Dương Xuân 
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức chương trình kiểm tra trực tiếp, làm 
việc với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, Cơ sở bảo trợ xã hội, Trung tâm điều 
dưỡng người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi 
chung là các đơn vị), cụ thể  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; Y 
tế; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh. 

- Các Phòng chức năng liên quan của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội (giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mời). 

- Lãnh đạo đơn vị và đại diện các phòng, ban thuộc đơn vị được kiểm tra 
(giao đơn vị mời). 

2. Đơn vị được kiểm tra 

- Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; 

- Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh; 

- Trung tâm Điều dưỡng người có công. 

3. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2019, kế hoạch triển khai 
thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2019 và các nội dung khác có liên quan. 

- Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất. 

- Kiểm tra thực tế tại các đơn vị. 

4. Thời gian, lịch trình  

- Thời gian: Từ 13 giờ 15 phút ngày 11/4/2019 (thứ Năm), các thành 
phần tham gia đoàn xuất phát tại trụ sở UBND tỉnh.  

- Địa điểm, lịch trình kiểm tra như sau: 

+ Từ 13 giờ 30 phút: Đoàn kiểm tra thực tế tại Cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh. 

+ Từ 14 giờ 30 phút: Đoàn kiểm tra thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. 
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+ Từ 15 giờ 45 phút: Đoàn kiểm tra thực tế và làm việc chung tại Trung 
tâm điều dưỡng người có công. 

(Lưu ý: Thành phần dự buổi làm việc chung tại Trung tâm Điều dưỡng 
người có công gồm thành phần tại mục 1 của Thông báo này, riêng Trung tâm 
Bảo trợ xã hội và Cơ sở cai nghiện ma túy mời lãnh đạo đơn vị dự). 

5. Phân công chuẩn bị 

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị 
các điều kiện làm việc với Đoàn kiểm tra; xây dựng báo cáo theo nội dung 
kiểm tra; chỉ đạo Trung tâm điều dưỡng người có công chuẩn bị địa điểm, cơ 
sở vật chất phục vụ buổi làm việc chung của Đoàn kiểm tra với các đơn vị 
được kiểm tra. Tổng hợp chung báo cáo của các đơn vị gửi về UBND tỉnh và 
các đơn vị thuộc thành phần kiểm tra trước ngày 09/4/2019.    

- Các thành viên của Đoàn kiểm tra chuẩn bị ý kiến tham gia tại buổi làm 
việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Phương tiện: Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh 
đi cùng); các thành phần còn lại đi xe chung do Công an tỉnh, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội bố trí (mỗi đơn vị chuẩn bị 01 xe từ 05 - 07 chỗ ngồi).  

Thông báo này thay cho Giấy mời./.    

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: LĐTBXH, YT, NV, KH&ĐT, TC; 
- Công an tỉnh; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (cử PV đưa tin); 
- Cơ sở bảo trợ XH, cơ sở cai nghiện MT tỉnh,  
  Trung tâm điều dưỡng người có công; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KG-VX, TH, HCQT, TT THCB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 
 

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

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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