
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /GM-UBND  Hữu Lũng, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn Khảo sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội Khóa XV, 

khảo sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại tỉnh Lạng Sơn  

 

Thực hiện Chương trình số 19/CTr-UBND ngày 16/4/2022 của UBND tỉnh 

về vàm việc với Đoàn Khảo sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội Khóa XV khảo 

sát tình hình thực hiện chính sách hộ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện Hữu 

Lũng kính mời các thành phần dự làm việc với Đoàn Khảo sát cụ thể như sau: 

I. Tại trụ sở UBND huyện: 

1. Thành phần: 

1.1. Đoàn Khảo sát của Ủy ban Xã hội của Quốc Hội khóa XV. 

1.2. Cấp tỉnh: 

-  Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, 

Văn phòng UBND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. 

1.3. Cấp huyện: 

- Đại diện Thường trực Huyện uỷ; 

- Đại diện lãnh đạo HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Chi cục thuế khu vực I, Bảo hiểm xã hội, 

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Trung tâm Y tế huyện. 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 08 giờ đến 10 giờ, ngày 21 tháng 4 năm 

2022: Tại Hội trường tầng 2, nhà Văn hóa huyện Hữu Lũng. 

3. Nội dung: Nghe báo cáo của UBND huyện về tình hình triển khai thực 

hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và trao đổi các nội dung liên quan. 

II. Tại Công ty Cổ phần Greatwood 

1. Thành phần:  



- Như thành phần dự làm việc với Đoàn khảo sát tại trụ sở UBND huyện 

Hữu Lũng. 

- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Greatwood và các thành phần liên quan 

(do Công ty mời). 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 10 giờ, ngày 21 tháng 4 năm 2022 : Tại trụ sở 

Công ty Cổ phần Greatwood, địa chỉ: thôn Ngọc Thành, xã Đồng Tân, huyện 

Hữu Lũng. 

3. Nội dung: Thăm, khảo sát thực tế và nghe báo cáo của Công ty về tình 

hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Những khó khăn vướng mắc và kiến 

nghị, đề xuất của Công ty. 

III. Phân công nhiệm vụ: 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện chuẩn bị các 

điều kiện, photo báo cáo cho các thành phần làm việc tại trụ sở UBND huyện. 

Thông báo đến Công ty Cổ phần Greatwood để chuẩn bị các điều kiện làm việc; 

phối hợp với Công ty kiểm duyệt báo cáo phục vụ công tác khảo sát. 

2. Công ty Cổ phần Greatwood xây dựng báo cáo, chuẩn bị các điều kiện  

làm việc với đoàn khảo sát theo Công văn số 525/UBND-VP ngày 18/4/2022 của 

UBND huyện. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện phục vụ; bố trí phương tiện đưa, 

đón các lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện dự làm việc tại Công ty Cổ 

phần Greatwood. Các thành phần thuộc các phòng, ban cơ quan, đơn vị tự bố trí 

phương tiện. 

Kính mời các thành phần tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Nông Thị Huyền Trang 
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