
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

GIẤY MỜI    

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19  

tại một số doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 

một số doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh như sau:  

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn; 

- Mời đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, 

Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các huyện Cao Lộc, Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn. 

2. Thời gian, địa điểm 

2.1. Đoàn tập trung xuất phát lúc 7 giờ 20 phút ngày 03/6/2021 (thứ 

Năm) tại trụ sở UBND tỉnh.  

2.2. Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh 

nghiệp như sau: 

- Từ 8h00 - 9h00: kiểm tra Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành (380 lao 

động).  

- Từ 9h45 - 10h30: kiểm tra Công ty TNHH Bảo Long (240 lao động);  

- Từ 10h40 - 11h30: kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ 

Thương mại Hùng Vương (264 lao động). 

3. Phân công chuẩn bị  

3.1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các doanh 

nghiệp có tên trong danh sách Đoàn đến kiểm tra chuẩn bị Báo cáo các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện tại doanh nghiệp trong thời 

gian qua; đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác (nếu có); chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết khác để làm việc với Đoàn công tác. 

3.2. Lãnh đạo các sở, ngành tham gia Đoàn công tác kiểm tra các nội 

dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 
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3.3. UBND các huyện Cao Lộc, Chi Lăng, UBND thành phố Lạng Sơn cử 

đại diện lãnh đạo tham gia Đoàn công tác kiểm tra tại các doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn quản lý. 

4. Phương tiện 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đi 

cùng). 

- Các thành phần còn lại chủ động bố trí phương tiện; Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội bố trí cho phóng viên Báo, Đài, Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh đi cùng xe. 

UBND tỉnh kính mời các thành phần tham dự./.  

 
  

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời;                

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PT&TH tỉnh,  

  Cổng TTĐT tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: 

  KG-VX, TH-NC, HC-QT, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NCD).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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