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Lộc Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

tại huyện Lộc Bình 

 

Thực hiện Công văn số 2156/VPQH-GS, ngày 12/8/2019 của Văn phòng 

Quốc hội về việc Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại địa phương đơn vị; 

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình kính mời các thành phần tham dự làm việc với 

Đoàn giám sát, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

A. Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 

1. Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban 

Thường vụ quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn 

Thường trực đoàn giám sát, Trưởng đoàn công tác số 02; 

2. Các thành viên và nhóm giúp việc, phóng viên báo chí, truyền hình của 

Quốc hội, Truyền hình VTV1... ( khoảng 20 người) 

B. Đại biểu huyện Lộc Bình: 

1. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện; 

2. Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện;  

3. Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

4. Đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh 

vực;  

5. Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

6. - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc huyện; Tài chính - Kế hoạch; Văn hóa và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Tư 

pháp; Nội vụ; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông; Trung tâm Y tế huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Tòa án nhân dân, 

huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Huyện đoàn. 

7. Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc. 
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8. Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Bình; Chủ tịch UBND xã Đồng Bục; 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM (Thứ hai từ 13 giờ 30 phút ngày 

26/8/2019) 

1. Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút: Làm việc tại hội trường tầng 3 trụ 

sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Khu Hòa Bình, Thị trấn Lộc Bình, huyện 

Lộc Bình. 

2. Từ 16 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút: Đoàn chia thành 02 tổ khảo sát: 

01 tổ khảo sát tại Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện Lộc 

Bình; 01 tổ khảo sát tại Trung tâm Hi vọng Lộc Bình. 

- Thành phần của huyện tham gia đoàn khảo sát tại 02 đơn vị như sau: 

+ Tại Trung tâm hi vọng huyện Lộc Bình: Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND huyện; các cơ quan đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Văn hóa và 

Thông tin; Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

Trung tâm Y tế huyện; Công an huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Chủ tịch 

UBND thị trấn Lộc Bình. 

+ Tại Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện Lộc Bình:  

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Thường trực HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tư pháp; Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; Huyện đoàn; Chủ tịch 

UBND xã Đồng Bục. 

III. NỘI DUNG 

Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em từ 

01/01/2015 đến 30/6/2019. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chuẩn bị báo cáo 

của UBND huyện, phô tô đầy đủ cho các thành phần tham dự làm việc tại huyện; 

- Chuẩn bị ma két, biển tên tại hội trường. 

Lưu ý: Biển tên ghi đích danh đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; Lãnh đạo UBND tỉnh; đồng chí Bí thư Huyện ủy; Chủ 

tịch UBND huyện, Còn lại các biển tên chung ghi thành viên Đoàn giám sát; đại 

biểu mời tham gia đoàn giám sát; Văn phòng Quốc hội và đại biểu của huyện 

Lộc Bình để định vị khu vực ngồi của 02 bên. 

2. Giao Văn Phòng HĐND và UBND huyện chuẩn vị cơ sở vật chất, 

phương tiện và các điều kiện khác phục vụ buổi giám sát.  
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- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chuẩn bị 

các điều kiện xong trong sáng ngày 26/8/2019 (Thứ hai); 

- Bố trí xe đưa Lãnh đạo huyện và đại biểu huyện đi khảo sát thực tế tại 

02 đơn vị trên.  

3. Các thành phần liên quan tham dự làm việc, chuẩn bị báo cáo theo chức 

năng nhiệm vụ. 

4. Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện Lộc Bình; 

Trung tâm Hi vọng Lộc Bình chuẩn bị nội dung, địa điểm và thành phần để đoàn 

đến khảo sát thực tế. 

Kính mời các thành phần tham dự theo đúng thời gian và địa điểm trên ./. 

 TL. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- UBND Thị trấn Lộc Bình, UBND xã Đồng 

Bục; 

- Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS 

và THPT huyện Lộc Bình; Trung tâm Hi 

vọng Lộc Bình; 
- C, PCVP, CVVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vy Văn Bông 

 


		2019-08-20T07:53:02+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Bình<locbinh@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




