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GIẤY MỜI  

Làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ 

giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 347/QĐ-TTr ngày 25/7/2022 của Chánh Thanh 

tra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra việc thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

UBND tỉnh mời các thành phần dự làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

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

- Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;  

- Chủ tịch UBND huyện Bình Gia. 

2. Nội dung 

- Công bố Quyết định thanh tra của Chánh thanh tra, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

- Thống nhất chương trình làm việc của Đoàn thanh tra tại tỉnh; 

- Báo cáo của UBND tỉnh theo đề cương yêu cầu của Đoàn thanh tra. 

3. Thời gian và địa điểm   

- Thời gian: từ 9 giờ 00 phút, ngày 08/8/2022 (thứ Hai); 

- Địa điểm: phòng họp tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

4.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, liên hệ tổ chức đón tiếp Đoàn thanh tra; bố trí nơi làm việc, ăn, 

nghỉ của Đoàn trong thời gian Đoàn làm việc tại tỉnh; 

- Chủ trì, trao đổi thống nhất với Đoàn thanh tra về lịch trình thanh tra để 

thông báo đến các cơ quan liên quan; mời các thành phần liên quan tham gia 

cùng Đoàn thanh tra (nếu có); 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo của 

UBND tỉnh làm việc với Đoàn thanh tra theo đề cương yêu cầu của Đoàn thanh 

tra; in, phát tài liệu đến các thành phần dự làm việc;  

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan phục vụ công 

tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở theo yêu cầu. 

4.2. Văn phòng UBND tỉnh 

 Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên 

quan đón tiếp, làm việc với Đoàn thanh tra, chuẩn bị phòng họp để Đoàn thanh 

tra làm việc với UBND tỉnh. 

4.3. Các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác kiểm tra 

của Đoàn thanh tra tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo lịch trình của Đoàn thanh tra. 

4.4. UBND huyện Bình Gia: chuẩn bị các nội dung liên quan theo yêu 

cầu của Đoàn thanh tra theo lịch làm việc của Đoàn thanh tra (kèm theo Quyết 

định số 347/QĐ-TTr ngày 25/7/2022 của Chánh Thanh tra, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội) đến làm việc tại huyện. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự làm việc./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần làm việc; 

- Đoàn kiểm tra của Bộ LĐ-TB&XH; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh, 

  Cổng TTĐT tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, THNC, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NCD).  

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng  
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