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HUYÊṆ VĂN QUAN 
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CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập - Tư ̣do – Hạnh phúc  

Văn Quan, ngày 04 tháng 12 năm 2019 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh về công tác bảo vệ  

và chăm sóc trẻ em năm 2019 

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2019; Thông báo 

số 698/TB-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra thực 

hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện và Tổ Chuyên viên 

giúp việc Ban Chỉ đạo:  

+ Phó Chủ tịch UBND huyện (Phụ trách Văn hóa - Xã hội) - Trưởng ban;  

+ Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc - Phó trưởng Ban 

Chỉ đạo; 

+ Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thành viên Ban 

Chỉ đạo; 

+ Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo; 

+ Đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo;  

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thành viên Ban 

Chỉ đạo;  

+ Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo;  

+ Đại diện lãnh đạo Đoàn TNCSHCM huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo. 

+ Công chức Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Tổ trưởng Tổ 

Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo. 

- Xã Trấn Ninh: Đại diện Lãnh đạo UBND xã; Công chức Văn hóa - Xã hội 

phụ trách lĩnh vực Lao động; đại diện Ban Chỉ đạo trẻ em cấp xã. 

2. Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút ngày 06/12/2019, tại trụ sở UBND 

xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan. 

(các thành viên Ban Chỉ đạo Bảo vệ và chăm sóc trẻ em huyện tập trung tại 

sân UBND huyện đúng 12h15 phút đi xe theo Đoàn). 

3. Nội dung kiểm tra: 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng ban hành văn bản chỉ đạo về công tác 

chăm sóc, bảo vệ trẻ em đối với cơ sở; Kết quả thực hiện công tác bảo vệ và chăm 



 

 

sóc trẻ em ở cấp huyện, cấp xã, kết quả các dự án, chương trình, tổng kinh phí đầu 

tư trong năm... (theo đề cương Báo cáo kiểm tra).  

4. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tham mưu cho UBND huyện 

chuẩn bị Báo cáo của huyện theo đề cương kèm theo Kế hoạch số 186/KH-UBND 

ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- UBND xã Trấn Ninh: 

+ Xây dựng Báo cáo chi tiết theo đề cương kèm theo Kế hoạch số 186/KH-

UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Phô tô đủ cho các thành phần 

tham dự. 

+ Chuẩn bị các điều kiện để làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh. 

(có Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn và 

Thông báo số 698/TB-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn kèm theo). 

Vâỵ, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng mời các thành phần tham 

dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;                                                                                

- Lưu: VT.  
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 

 

 

 

 

 

 


