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GIẤY MỜI 

Làm việc với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 
 

 

Để kịp thời phối hợp xem xét, giải quyết kiến nghị của bà Hoàng Thị Dầy, 

bà Nguyễn Thị Thủy và các công dân nguyên là công nhân Lâm trường Đình Lập đề 

nghị giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc và có thời gian công tác 

trước ngày 01/01/1995, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

* Các Sở, ngành tỉnh 

+ Đại diện Lãnh đạo và Thanh tra Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội 

tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh; 

* UBND huyện Đình Lập 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

+ Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện; 

+ Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách giải quyết đơn của công dân của 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập; 

+ Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – 

Dân tộc; Thanh tra; Công an; Hội phụ nữ huyện; Văn phòng HĐND&UBND 

huyện. 

+ Đại diện lãnh đạo các xã: Đình Lập, Bính Xá, Châu Sơn, Bắc Lãng. 

2. Thời gian, địa điểm 

+ Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 27/8/2018 (Thứ 2)  

+ Địa điểm: Tầng 3, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. 

3. Nội dung 

Họp xem xét, thống nhất phương án giải quyết kiến nghị của bà Hoàng Thị 

Dầy, bà Nguyễn Thị Thủy và các công dân nguyên là công nhân Lâm trường Đình 

Lập đề nghị giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc và có thời gian 

công tác trước ngày 01/01/1995. 

4. Tổ chức thực hiện: 

 - Giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc chủ trì, phối hợp 

với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập tham mưu cho UBND huyện nội 

dung, chương trình làm việc với các Sở, ngành của tỉnh. 
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 - Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội – Dân tộc chuẩn bị Hội trường và các điều kiện cần thiết phục vụ 

cuộc họp. 

 - Các phòng chuyên môn liên quan, UBND các xã theo chức năng nhiệm vụ 

được giao chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp.  

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đầy đủ, đúng thời gian trên./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban TCD  huyện;  

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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