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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia 

 phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 
 

           

Thực hiện Kế hoạch số 386/KH-BCA-V01 ngày 17/9/2021 của Bộ Công 

an về việc Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống 

tệ nạn ma túy, mại dâm kiểm tra tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma 

túy năm 2021 tại tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh mời dự làm việc với 

Đoàn kiểm tra như sau:  

1. Thành phần: 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - 

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; 

- Mời Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo; 

- Giám đốc các Sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, 

Công an tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (theo Quyết định số 491/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn);  

 - Đại diện lãnh đạo Cơ sở cai nghiện tỉnh (giao Sở Lao động - Thương 

binh và xã hội tỉnh mời; chỉ đạo Cơ sở cai nghiện chuẩn bị các điều kiện phục 

vụ  nếu Đoàn tổ chức kiểm tra thực tế).  

 2. Nội dung: Làm việc với Đoàn kiểm tra Ủy ban Quốc gia phòng chống 

AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm về tình hình, kết quả công tác 

phòng, chống ma túy năm 2021.  

3. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 24/11/2021 (thứ Tư). 

4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyền tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

 5. Phân công nhiệm vụ 

5.1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: phối hợp với Công an tỉnh và các 

cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với 

Đoàn kiểm tra. 

5.2. Công an tỉnh: là cơ quan đầu mối liên lạc, phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo phục vụ buổi kiểm tra; 
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chuẩn bị các điều kiện về công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Lãnh đạo tỉnh làm việc 

với Đoàn. 

5.3. Các Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh: dự làm việc với Đoàn kiểm 

tra; chuẩn bị nội dung báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.  

5.4. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: cử phóng viên 

dự, đưa tin./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo 138 CP (B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần làm việc theo GM; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: THNC, HCQT, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (NTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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