
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

Số:          /GM-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI 
Họp xem xét nội dung trình phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, 

hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2018 đến nay 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh về việc giao Văn 

phòng UBND tỉnh chủ trì thống nhất với các sở, ngành liên quan trong việc trình 
phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn từ năm 2018 đến nay, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời 
đại diện Lãnh đạo các cơ quan dự họp như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Chủ trì;  

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài 
chính, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Hữu Lũng, Bình Gia, Bắc Sơn và 
thành phố Lạng Sơn. 

2. Nội dung: xem xét nội dung trình phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho 
hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2018 đến nay 

do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình (tại các văn bản: Tờ trình số 
181/TTr-SLĐTBXH ngày 12/10/2021; Báo cáo số 327/BC-SLĐTBXH ngày 
29/10/2021; Công văn số 2017/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 25/11/2021). 

(Tài liệu có liên quan gửi kèm trên Hệ thống VNPT - iOffice). 

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 24/12/2021 (thứ Sáu). 

4. Địa điểm: phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh. 

Để cuộc họp đạt hiệu quả, thống nhất cao, đề nghị lãnh đạo các cơ quan 

nghiên cứu đầy đủ quy định hiện hành, cơ sở thực tiễn để tham gia ý kiến. 

Trân trọng kính mời các đồng chí dự họp./. 

 
Nơi nhận:                                 
- Như thành phần mời;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KT (MTH). 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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