
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /GM-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

về công tác Người cao tuổi năm 2020  

 

Thực hiện Công văn số 3751/BVHTTDL-GĐ ngày 12/10/2020 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra công tác Người cao tuổi năm 

2020, UBND tỉnh mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, cụ thể như sau: 

1. Thành phần  

1.1. Đoàn kiểm tra của Trung ương 

 - Trưởng đoàn: đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam.  

 - Thành viên: đại diện Văn phòng Chính phủ; Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Vụ Gia đình, Tổng cục Thể dục, Thể thao, Tổng 

cục Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Người 

cao tuổi Việt Nam. 

 1.2. Tỉnh Lạng Sơn 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Công tác Người cao tuổi 

tỉnh tại Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

- Đại diện lãnh đạo Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Cao Lộc, lãnh 

đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Cao Lộc; lãnh đạo 

UBND thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn 

Cao Lộc (giao UBND huyện Cao Lộc mời). 

2. Nội dung: dự họp với Đoàn kiểm tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch kiểm tra về tình hình thực hiện Luật Người cao tuổi, chính sách đối với 

người cao tuổi năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

3. Thời gian: từ 9 giờ 00 phút, ngày 15/10/2020 (thứ Năm). 

4. Địa điểm: tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công thực hiện 

5.1. 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 và Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Luật 
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Người cao tuổi, chính sách đối với người cao tuổi năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn trên, gửi UBND 

tỉnh trước 16h00 ngày 14/10/2020. 

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

điều kiện đón tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra; in đủ báo cáo phục vụ các thành 

phần dự làm việc tại trụ sở UBND tỉnh. 

5.2. 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 chuẩn bị hậu cần và 

các điều kiện đón tiếp Đoàn kiểm tra. 

5.3. UBND huyện Cao Lộc 

- Mời các thành phần của huyện dự làm việc với Đoàn kiểm tra tại UBND 

tỉnh theo phân công tại Mục 1.2. 

- Chuẩn bị báo cáo phục vụ làm việc với Đoàn kiểm tra của Trung ương. 

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

 

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần dự làm việc; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 các Phòng: KGVX, THNC, HCQT, THCB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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