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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 
Số:  127/GM-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Chi Lăng, ngày 11  tháng 6 năm 2019 
 

 

GIẤY MỜI 
Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019 bằng hình thức trực tuyến 

 

 

Thực hiện Giấy mời số 192/GM-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các thành phần 
tham dự họp trực tuyến, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

1.1. Tại phòng họp trực tuyến tầng 2 trụ sở UBND huyện 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chủ tịch UBMTTQVN huyện; 

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, các tổ chức chính trị - 
xã hội. 

1.2. Tại phòng họp trực tuyến trụ sở UBND các xã, thị trấn 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Công chức cấp xã, các tổ chức Chính trị - xã hội các xã, thị trấn. 

2. Thời gian: 07 giờ 50 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2019 ( Thứ Năm) 

3. Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp Trung tâm Viễn thông Chi Lăng, Trung tâm VHTT&TT chuẩn 
bị các điều kiện kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. 

- Gửi tài liệu qua hệ thống eOffice cho các xã, thị trấn có điểm truyền hình 
trực tuyến.  

4.2. Trung tâm Viễn thông Chi Lăng chủ trì phối hợp với các điểm cầu 
huyện, xã chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, đảm bảo phục vụ cuộc họp đạt kết quả. 
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Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 15h00’ ngày 
12/6/2019 và thử lại vào 07h00’ ngày 13/6/2019. 

4.3. Đối với điểm truyền hình trực tuyến các xã, thị trấn. 

- Cử cán cán bộ phối hợp với Trung tâm Viễn thông Chi Lăng chuẩn bị các 
điều kiện kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp tại xã, thị trấn. 

- Cập nhật tài liệu trên hệ thống eOffice, in ấn tài liệu, gửi các đại biểu dự 
họp tại xã nghiên cứu. 

- Mời các đại biểu dự họp đảm bảo đầy đủ theo thành phần. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thành phần, thời gian và 
địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TL.CHỦ TỊCH  
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 
 

Vy Thị Thu Trang 
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