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GIẤY MỜI 

Họp xin ý kiến giải quyết vướng mắc vụ việc bà Hà Thị Thuyết về hỗ trợ 

cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 

 

 Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức 

cuộc họp xin ý kiến giải quyết vướng mắc vụ việc bà Hà Thị Thuyết về hỗ trợ 

cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 với thành phần, thời gian và 

điạ điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Thanh tra tỉnh; 

- Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố, Chủ trì; 

- Lãnh đạo UBND huyện và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 

huyện Hữu Lũng; 

- Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tư 

pháp, Phòng Giáo dục - Đào tạo; Thanh tra Thành phố; UBND phường Chi Lăng;  

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

2. Thời gian và địa điểm: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 20/10/2021 (Thứ tư), 

tại phòng họp 2, Trụ sở HĐND - UBND thành phố Lạng Sơn.  

3. Nội dung:Họp xin ý kiến giải quyết vướng mắc vụ việc giải quyết đơn 

đề nghị của bà Hà Thị Thuyết về hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19. 

(Gửi kèm dự thảo Báo cáo trên hệ thống mạng VNPT-iOffice) 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố chuẩn bị báo cáo, 

tài liệu liên quan đến vụ việc và ghi biên bản cuộc họp. 

- Đề nghị các thành phần tham dự cuộc họp nghiên cứu tài liệu và chuẩn 

bị ý kiến tham gia tại cuộc họp.  

UBND thành phố trân trọng kính mời các thành phần tham dự đúng thời 

gian và địa điểm trên./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PVP+QTM; 

- Lưu: VT.      

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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