
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

CHƯƠNG TRÌNH 

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của  

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  

(thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2020)    

 

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 

42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Công văn số 

1606/LĐTBXH-VP ngày 08/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Chương trình đón tiếp và làm việc với Đoàn 

công tác như sau:  

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC 

1. Từ 7 giờ 45 phút: đón Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội tại Trạm thu phí nút giao Quốc lộ 279, Km 55+900, đường cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn thuộc địa phận thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.  

Thành phần: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút: Đoàn công tác làm việc với 

UBND thị trấn Chi Lăng và UBND huyện Chi Lăng. 

* Địa điểm: tại trụ sở UBND thị trấn Chi Lăng. 

* Thành phần dự làm việc với Đoàn công tác:  

- Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Mời lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

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

Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Thành phần huyện Chi Lăng: 

+ Lãnh đạo UBND huyện. 

+ Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 

+ Lãnh đạo các phòng, cơ quan liên quan do UBND huyện mời. 

+ Thành phần thị trấn dự làm việc với Đoàn công tác: do UBND huyện 

Chi Lăng chỉ đạo. 
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3. Từ 11 giờ 30 phút: tiếp cơm Đoàn công tác tại Nhà khách UBND 

huyện Chi Lăng. 

Thành phần tiếp: là thành phần dự làm việc với Đoàn công tác. 

4. Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút: Đoàn công tác làm việc với 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

* Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

* Thành phần dự làm việc với Đoàn công tác:  

- Lãnh đạo UBND tỉnh;  

- Mời lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

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

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an 

tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh, Hiệp 

hội Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội gồm: Phòng Bảo trợ xã hội, Người có công, Lao động việc làm - Bảo hiểm 

xã hội, Văn phòng Sở (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mời). 

5. Từ 17 giờ 30 phút: tiếp cơm Đoàn công tác tại Nhà khách Tỉnh ủy.  

Thành phần tiếp: gồm thành phần dự làm việc với Đoàn công tác. 

II.  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung làm 

việc với Đoàn kiểm tra, giám sát và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, 

kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gửi UBND tỉnh trước 

15h00 ngày 12/5/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị hậu cần và các 

điều kiện đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác; in đủ báo cáo cho các thành 

phần dự làm việc với Đoàn công tác tại trụ sở UBND tỉnh. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Bố trí phòng họp và trang thiết bị để phục vụ buổi làm việc của Đoàn 

công tác tại trụ sở UBND tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí cơm chiều tại 

Nhà khách Tỉnh uỷ. 

 3. UBND huyện Chi Lăng 

- Triệu tập các thành phần dự làm việc theo Chương trình này.  
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- Xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 

42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg (báo cáo nêu rõ tình hình triển 

khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị...) trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí cơm trưa tiếp 

Đoàn công tác tại Nhà khách UBND huyện. 

- Chỉ đạo UBND thị trấn Chi Lăng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 

đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác.  

- Chỉ đạo UBND thị trấn Chi Lăng xây dựng báo cáo về tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn thị 

trấn, in đủ báo cáo cho các thành phần dự làm việc với Đoàn công tác. 

 (Chương trình này thay cho Giấy mời) 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để b/c);  

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);  

- Các thành phần tham gia trong Chương trình; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, HC-QT, TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX(NCD).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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