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GIẤY MỜI 

 
 

 Thực hiện Công điện số 02/CĐ-BLĐTBXH ngày 10/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội nghị giao ban 

đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy 

định Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

 Chủ trì hội nghị:  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Ủy ban nhân dân tỉnh mời họp: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Lãnh đạo Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; 

 - Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

 - Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, 

Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh.  

 - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;  

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan trực thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội (giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

mời);  

- Chủ tịch Liên đoàn lao động các huyện, thành phố; Trưởng phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố (giao Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố mời); 

 2. Thời gian:  01 buổi chiều, từ 13 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 11 tháng 8 

năm 2022. 

 3. Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 2 toà nhà VNPT đường QH7 

phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà Bình (Đối diện Quảng trường). 

- Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan chuẩn bị báo cáo, tài liệu và các điều kiện phục vụ Hội nghị; Phối 

hợp với VNPT chuẩn bị phòng họp, kết nối đường truyền phòng họp trực tuyến; 



Đề nghị Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông 

tin điện tử tỉnh cử phóng viên dự và đưa tin hội nghị. 

Đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thành phần./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như thành phần mời: 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

  UBND tỉnh; 

- Chánh, Phó CVP/UBND tỉnh; 

- Báo Hòa Bình; Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm tin học công báo; 

- Phòng Quản trị tài vụ; 

- Lưu:VT, KTTH, LT (25b). 

TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG             

      

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Thanh Thủy 
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