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GIẤY MỜI 

Họp tổ chức chương trình từ thiện “Lục lạc vàng” 
_____________________________________________ 

 

Thực hiện Công văn số 1347/NHNO.LS-KHNV, ngày 07/8/2019 của Ngân 
hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn về 
việc phối hợp triển khai chương trình từ thiện “Lục lạc vàng”; 

Để việc chủ động phối hợp tổ chức thực hiện chương trình “Lục lạc vàng” 
thành công tốt đẹp, đem lại giá trị nhân văn về sự chung tay của các chính quyền, tổ 
chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và người dân trong công tác giảm nghèo. 
UBND huyện Chi Lăng trân trọng kính mời: 

1. Thành phần 

1.1. Đơn vị tài trợ chương trình 

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình “Lục lạc vàng”. 

1.2. Cấp huyện 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Lao động, TB,XH-DT huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh huyện Chi Lăng; 

- Công chức chuyên môn lĩnh vực giảm nghèo Phòng LĐTBXH-DT; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 14h00’ ngày 30 tháng 8 năm 2019 (Thứ sáu). 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Chi Lăng. 

3. Nội dung: Thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ công tác chủ trì, phối 
hợp tổ chức Chương trình từ thiện “Lục lạc vàng” cho một số hộ nghèo thuộc huyện 
Chi Lăng. 

Đề nghị các đồng chí trong thành phần mời đến đúng thời gian và địa điểm trên./. 
  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, PCT UBND huyện;  
- Văn phòng HĐND & UBND huyện; 
- Lưu: VT, PLĐTBXHDT. 
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