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GIẤY MỜI 

Làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 về kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

 tại huyện Đình Lập năm 2019  
 

Thực hiện Thông báo số 70/TB-SLĐTBXH ngày 17/6/2019 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra công tác Phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Đình Lập; UBND huyện mời đại 

diện các thành phần dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện. 

- Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc;  

- Lãnh đạo các đơn vị: Ban chỉ huy quân sự huyện; Công an huyện; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Xí nghiệp khai tác công trình thủy lợi huyện. 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 30 ngày 21 tháng 6 năm 2019 (thứ Năm). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

 4. Nội dung: Kiểm tra tình hình chung, công tác triển khai, thực hiện phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 đến nay và kế hoạch năm 2019. 

5. Công tác chuẩn bị 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, xây dựng báo cáo 

tình hình kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 

2018 và 5 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị tài 

liệu cho các thành phần dự buổi làm việc. 

- Các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực phụ trách chuẩn bị ý kiến phát biểu tại 

buổi làm việc với Đoàn kiểm tra. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời! 

 
Nơi nhận: 

- Như Thành phần mời;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Ninh Thu Giang 
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