ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 195 /UBND-LĐTB&XH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 10 tháng 9 năm 2021

V/v mời làm việc với Đoàn giám sát
của Thường trực HĐND tỉnh.

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND;
Tài chính - KH; Lao động - TB&XH; Văn hóa & TT;
Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Tường; Bảo hiểm xã hội;
Ngân hàng CSXH huyện.
Thực hiện kế hoạch giám sát kết quả triển khai, 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 trên địa bàn
tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-TTHĐND ngày 25/8/2021 của
Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Đoàn giám sát.
UBND huyện bố trí làm việc với Đoàn giám sát với nội dung như sau:
1. Nội dung: Giám sát kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68/NQCP ngày 01/7/2021 của Chính phủ;
2. Thành phần
- Mời Thường trực HĐND huyện; Ủy ban MTTQ huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND; Lao động TB&XH; Tài chính - KH; Văn hóa & TT; Giáo dục & ĐT; Chi cục Thuế khu
vực Vĩnh Tường; Bảo hiểm xã hội; Ngân hàng CSXH huyện.
- Trung tâm Văn hóa - TT - TT huyện (đưa tin).
Đề nghị thủ trưởng các cơ quan chuẩn bị nội dung báo cáo, kiến nghị, đề
xuất với Đoàn giám sát.
3. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 14/9/2021 (thứ 3).
4. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, tầng 2 UBND huyện.
UBND huyện kính mời Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện
dự buổi làm việc và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan đến dự buổi làm
việc đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như Thành phần;
- Lưu: VT, LĐTBXH.
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