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GIẤY MỜI 
Làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà soát hộ nghèo,  

hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng               

 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-CCB ngày 05/9/2019 của Hội Cựu chiến 
binh tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng.  

UBND huyện trân trọng kính mời các thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng, UBND xã 
Mai Sao tham dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Cấp huyện: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
năm 2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng theo quyết định số 2775/QĐ-UBND 
ngày 08/8/2019 của UBND huyện Chi Lăng. 

1.2. UBND xã Mai Sao: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã; 

- Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác giảm nghèo; 

- Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã; 

- Điều tra viên phụ trách địa bàn đoàn đến kiểm tra (Đề nghị UBND xã 
mời giúp). 

2. Nội dung: Làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

3. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 13/9/2019, cụ thể như sau: 

- Từ 7 giờ 30 phút – 9 giờ 30 phút: Làm việc tại UBND xã Mai Sao, 
thành phần tham gia cùng đoàn kiểm tra gồm đại điện lãnh đạo Phòng Lao động, 
Thương binh, Xã hội – Dân tộc, chuyên viên phụ trách công tác điều tra, rà soát 
hộ nghèo, hộ cận nghèo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc. 

- Từ 9 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút: Làm việc tại UBND huyện Chi 
Lăng, thành phần tham gia cùng đoàn kiểm tra gồm Đại diện lãnh đạo UBND 
huyện; Các thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 
2019 trên địa bàn huyện. 

4. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 UBND huyện. 
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5. Tổ chức thực hiện:  

Giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, cơ quan thường 
trực BCĐ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện:  

- Chuẩn bị báo cáo đánh giá sơ bộ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện. 

- Chuẩn bị hội trường phục vụ buổi làm việc với đoàn kiểm tra. 

Giao UBND xã Mai Sao: 

- Chuẩn bị báo cáo đánh giá sơ bộ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo năm 2019 trên địa bàn xã. 

- Bố trí làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát và phối hợp với đoàn kiểm 
tra đi giám sát tại cơ sở. 

UBND huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các thành phần đến dự buổi 
làm việc đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

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

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Nguyễn Hùng Mạnh 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA RÀ SOÁT 
HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO NĂM 2019 HUYỆN CHI LĂNG 

 
 

1. Ông Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo 
giảm nghèo, Phụ trách chung. 

2. Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện, Phó 
trưởng ban Thường trực BCĐ giảm nghèo huyện, phụ trách xã Lâm Sơn, xã 
Liên Sơn. 

3. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành viên BCĐ, phụ trách 
thị trấn Chi Lăng, xã Chi Lăng. 

4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành viên BCĐ, phụ trách 
xã Hòa Bình, xã Bằng Mạc. 

5. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thành viên 
BCĐ, phụ trách xã Quang Lang, xã Mai Sao. 

6. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành viên BCĐ, phụ trách 
xã Nhân Lý, xã Bắc Thủy. 

7. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thành viên BCĐ, phụ trách xã 
Vân An  

8. Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, thành viên BCĐ, phụ trách xã 
Bằng Hữu. 

9. Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt 
Nam huyện, thành viên BCĐ, phụ trách xã Thượng Cường, xã Gia Lộc, thị trấn 
Đồng Mỏ. 

10. Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thành viên BCĐ, phụ trách xã Vân Thủy. 

11. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, thành viên BCĐ, phụ trách xã 
Chiến Thắng. 

12. Bí thư Huyện đoàn, thành viên BCĐ, phụ trách xã Hữu Kiên. 

13. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thành viên BCĐ, phụ trách xã 
Quan Sơn. 

14. Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, thành viên BCĐ, 
phụ trách xã Vạn Linh, xã Y Tịch. 
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