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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn công tác                                                                                     

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Giấy mời số 39/GM-SLĐTBXH, ngày 25/5/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn trân 

trọng kính mời các đồng chí dự cuộc họp do Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Lạng Sơn chủ trì để thông báo, tuyên truyền, giải thích các văn bản, quy 

định của trung ương, của tỉnh đối với việc xử lý các sai sót đã chỉ ra qua thanh 

tra và thông tin các nội dung liên quan đến việc đình chỉ chế độ ưu đãi và thu hồi 

trợ cấp đối với các đối tượng người HĐKC bị nhiễm CĐHH và con đẻ của họ. 

Cụ thể như sau: 

 1. Nội dung 1: Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo UBND thành phố và 

lãnh đạo phòng Lao  động - Thương binh và Xã hội thành phố. 

1.1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lãnh đạo phòng Lao  động - Thương binh và Xã hội thành phố. 

- Công chức phụ trách lĩnh vực Người có công phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội thành phố. 

1.2. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2021. 

1.3. Địa điểm: Hội trường tầng 4, trụ sở khối Dân vận thành phố Lạng 

Sơn (số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn). 

 2. Nội dung 2: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Lạng Sơn thông báo các nội dung liên quan đến việc đình chỉ chế độ ưu đãi 

và thu hồi trợ cấp đối với các đối tượng người HĐKC bị nhiễm CĐHH và 

con đẻ của họ. 

2.1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lãnh đạo phòng Lao  động - Thương binh và Xã hội thành phố; 

- Công chức phụ trách lĩnh vực Người có công phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội thành phố; 



- Lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa - Xã hội các phường, xã: Hoàng 

Văn Thụ, Vĩnh Trại, Tam Thanh, Chi Lăng, Mai Pha, Hoàng Đồng;  

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của 

họ phát hiện có sai sót qua thanh tra có tên trong danh sách đề nghị đình chỉ chế 

độ ưu đãi và thu hồi các khoản  trợ cấp (có giấy mời riêng, giao phòng Lao động 

– Thương binh và Xã hội thành phố chuyển giấy mời). 

2.2. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2021. 

2.3. Địa điểm: Hội trường tầng 4, trụ sở khối Dân vận thành phố Lạng 

Sơn (số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn). 

UBND thành phố kính mời các thành phần tham dự đúng thời gian và địa 

điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT UBND TP (b/c) 

- CPVP, CVVP, QTM; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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