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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị triển khai cấp huyện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh  

và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND huyện 
Chi Lăng về Kế hoạch Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 
nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019.  

UBND huyện Chi Lăng tổ chức Hội nghị cấp huyện Chương trình “Mở rộng 
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên trên kết quả” vay vốn Ngân 
hàng Thế giới năm 2019 với các thành phần như sau: 

1. Thành phần mời 

- Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện: 05 đại biểu 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: 02 đại biểu ( 01 
Lãnh đạo và 01 viên chức); 

- Chủ tịch UBND 19 xã; 

- Trưởng Trạm Y tế 19 xã; 

- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 19 xã. 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2019. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng. 

4. Nội dung: Dự Hội nghị triển khai cấp huyện Chương trình “Mở rộng quy 
mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dự trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới 
năm 2019. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT, TTYT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

Vy Thị Thu Trang 
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