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U'' BAN NHAN DAN
HUYEN BA CHE

CQNG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM

S: 1€'{/GM-UBND

Ba Che, ngày & tháng 6 nám 2022

Thc 1p - Tir do - Hinh phüc

GLAY MO!
Th?c hin Cong van s 1635/SLDTBXH ngày 3 1/5/2022 cüa S& Lao dng Throng binh và Xã hi tinh Quáng Ninh "V/v tp huân, thirc hin cong tác giãi
quyêt ché d, chInh sách Nguôi có cOng vri each mng", US' ban nhân dan huyn
Ba Chë yêu câu co quan, don vj tharn gia ttp huân, ci the nhu sau:
1. Thành phãn tham dr
- Phông Lao dng - TB&XH huyn: 03 dai biu, gm: 01 lânh do, 01
chuyên viên lam cong tác chInh sách ngu'ôi có cOng, 01 kê toán linh vrc nguYi
Co cong.
- UBND các xA, thj trn: Mi don vj b trI 01 lânh dao và 01 can bô tr1rc
tiép lam cong tác Lao dng- TB&XH (UBND các xâ, thj trân dàng kS' danh sách
tham gia tp huân giri ye Phông Lao dng - TB&XH huyn truc ngày
06/6/2022).
2. Thôi gian, da diem
2.1. Thii gian: 03 ngày, tü 08h ngây 16/6/2022 dn ngày 18/6/2022.
2.2. Dja dim: Tti Hi truOng khách sn Viktor Legends (39A Hüu Nghj,
phi.thng Hoà Lac, thành phô Móng Cái).
3. Kinh phi
Kinh phi an, a, di 1i cho dii biu do co quan cà nguli di chi trâ theo quy
dinh tài chinh hiên hành.
TiJy ban nhân dan huyn Ba Chë yêu cu Phông Lao dng - TB&XH,
UBND các xã, thj trân quantârn, bO trI lãnh dao, can b tói dir hi nghj theo dOng
thành phân, thai gian, dja diem trên./.
Noi nhân:
- Phông Lao dng - TB&XH (f/h);
- UBND các xä, thj trân (f/h);
- Luu: VT, LDTBXH.
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