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Số: 147/GM-UBND Chi Lăng, ngày 02  tháng 7 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
đã được chỉ ra qua thanh tra 

_____________________________________________ 

 

Thực hiện Kết luận Thanh tra số 62/KL-TTr ngày 26/6/2019 của Thanh tra 
tỉnh Lạng Sơn về việc chấp hành quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, sai phạm trong việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được chỉ ra qua thanh tra, 
UBND huyện Chi Lăng trân trọng kính mời: 

1. Thành phần 

1.1. Cấp huyện 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Lao động, TBXH-DT huyện; 

- Các công chức chuyên môn Phòng LĐTBXH-DT; 

1.2. Cấp xã 

- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Các công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực LĐTBXH). 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 14h00’ ngày 04 tháng 7 năm 2019 ( Thứ Năm). 

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 UBND huyện Chi Lăng. 

3. Nội dung:  

Thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế, sai phạm trong việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được chỉ ra qua thanh tra 
và triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội. Triển khai 
các nội dung công tác Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 6 tháng cuối năm 
2019. 

Đề nghị các ông, bà trong thành phần mời dự đến đúng thời gian và địa điểm 
trên./. 
  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Văn phòng HĐND & UBND huyện; 
- Lưu VT, PLĐTBXHDT. 
 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
Vy Thị Thu Trang 
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