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GIẤY MỜI 

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg  

ngày 22/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

 

UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Nghị 

quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg ngày 22/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, như sau: 

I. Thành phần tham dự 

1. Cấp huyện 

- Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 

42/NQ-CP huyện; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn bị 

ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP huyện (theo Quyết 

định số 1269/QĐ-UBND ngày 29/4/2020); 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng LĐ, TB,XH - Dân tộc huyện. 

- Lãnh đạo Bưu điện Cao Lộc; Bưu điện Đồng Đăng. 

2. Cấp xã, thị trấn 

- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn bị ảnh 

hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP; 

- Công chức Văn hoá -Xã hội (Phụ trách lĩnh vực LĐ, TBXH). 

II. Nội dung 

- Báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cao Lộc theo Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 

20/5/2020. 

- Triển khai một số nội dung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 (nhóm lao động); 

- Thống nhất một số nội dung vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển 

khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện Cao Lộc theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 

15/2020/QĐ - TTg ngày 22/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

III. Thời gian, địa điểm: 

1. Thời gian:  13 giờ 30 phút, ngày 21/5/2020 (Thứ năm). 
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2. Địa điểm:  

- Tại phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trân trọng kính mời các đại biểu tham dự 

Hội nghị đúng thời gian và địa điểm trên./. 

Lưu ý: 

 - UBND các xã, thị trấn báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 

khai và tiến độ thực hiện theo Công văn số 1028/UBND - LĐTBXHDT ngày 

13/5/2020 của UBND huyện. 

- Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP huyện (theo 

Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 29/4/2020) phát biểu về công tác phối hợp, 

chỉ đạo đối với các địa bàn phụ trách. 

- Các đại biểu đến dự Hội nghị tự chủ động in tài liệu đã gửi lên hệ thống 

quản lý văn bản (VNPT ioffice ) đính kèm theo giấy mời này. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 

 

https://vanphongdientu.langson.gov.vn/qlvbdh_lsn/main?IyLlCc5f5w5fCES.=CEt1CzAwJyHx4yjbTq9vCBtuTt9fCcPbUo..
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