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Số:  228/GM-UBND Chi Lăng, ngày 20 tháng 9  năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Họp Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 

    

Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 08/8/2019 của UBND huyện 
Chi Lăng về việc 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 tham dự buổi làm 
việc, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện (Trưởng Ban Chỉ đạo điều tra); 

- 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. 

2. Nội dung 

Triển khai nội dung kiểm tra, phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo năm 2019 của các xã, thị trấn. 

Thống nhất thực hiện kết luận 62 KL-TTr ngày 26/6/2019 của Thanh tra 
tỉnh Lạng Sơn về việc chấp hành quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, 
cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: bắt đầu từ 14h00 ngày 23/9/2019 (Thứ hai) 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện Chi Lăng. 

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 tài liệu liên quan và hội trường phục vụ buổi làm việc. 

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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