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GIẤY MỜI 

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
 

 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một 

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

đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; UBND 

huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị, triển khai cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Cấp huyện 

- Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các Đoàn thể, chính trị xã hội huyện. 

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, 

Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thanh tra huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thuế huyện; BHXH huyện; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Chi nhánh NHCSXH huyện; Trung tâm Y 

tế huyện. 

- Công chức, viên chức triển khai các thủ tục hồ sơ, nghiệp vụ các cơ quan; 

Chi cục Thuế, Ngân hàng CSXH huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện (Phụ 

trách lĩnh vực Y tế) 

- Lãnh đạo, Chuyên viên phụ trách phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc huyện. 

- Đại diện các Doanh nghiệp, HTX, Cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

huyện. (Trên cơ sở các quy định tại Nghị quyết 68 và Quyết định số 13 của 

Chính phủ, UBND các xã, thị trấn mời giúp các doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất 

kinh doanh, Hợp tác xã trên địa bàn quản lý) 

2. Cấp xã 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 
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- Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

II. THỜI GIAN: Từ 14 giờ 00 phút, (Thứ ba) ngày 20/7/2021. 

III. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường tầng 3, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện 

Cao Lộc.  

          IV. NỘI DUNG 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. 

                          (Có chương trình hội nghị gửi kèm) 

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện, cử Phóng viên phục 

vụ Hội nghị. 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc phối hợp với Trung tâm 

Bồi dưỡng chính trị chuẩn bị hệ thống âm thanh, Ma két, nước uống…cho các đại 

biểu. 

- Các cơ quan, đơn vị đến dự Hội nghị tự chủ động in tài liệu đã được gửi 

kèm theo giấy mời. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị cử các thành phần đến dự Hội 

nghị đúng thời gian và địa điểm trên.  

Lưu ý: Các thành phần đến dự Hội nghị thực hiện công tác an toàn 

phòng chống dịch Covid- 19./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP  

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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