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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Hà  Tĩnh, ngày 12 tháng 6 năm  2020 

 

GIẤY MỜI 
Họp đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg  
của Thủ tướng Chính phủ và bổ cứu một số nội dung liên quan 

 
 

Thực hiện Công văn số 4680/VPCP-KSTT ngày 11/6/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đối với 3 

nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và hướng dẫn triển khai thực hiện Công văn số 3749/UBND-

VX1 ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 1299/SLĐTBXH-LĐVL 

ngày 12/6/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.  

Thành phần tham dự trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng 

ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ; 

- Đại diện Thường trực UBMTQ tỉnh; 

- Tổ trưởng, Tổ phó và các Thành viên Tổ thẩm định hồ sơ cấp tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo 

Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các phòng chuyên môn có liên quan; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng: Lao động việc làm, Bảo 

trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới, Người có công, Kế hoạch Tài chính, Văn 

phòng, Bộ phận công nghệ thông tin thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị 

xã và chuyên viên được phân công theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

- Đại diện Lãnh đạo Chi Cục thuế các huyện, thành phố, thị xã; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh cử phóng viên đến dự và đưa tin. 

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 16/6/2020 (Thứ ba) 

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

Đề nghị các đại biểu tham dự họp đúng thành phần và thời gian trên! 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Như thành phần mời;   

- Bộ Lao động – TBXH (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Lưu VT, VP, LĐVL; 

Gửi văn bản điện tử. 
  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Trí Lạc 
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