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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở các xã 

 thuộc Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/8/2019 của UBND huyện 

Chi Lăng về Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, 

thôn thuộc Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng; 

Để kịp thời trang bị bổ sung các kiến thức mới về công tác dân tộc, giảm 

nghèo và thực hiện các chính sách của nhà nước về đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn 

các xã thực hiện chương trình 135 năm 2020 và các năm tiếp theo. UBND huyện 

Chi Lăng trân trọng kính mời các thành phần tham dự Dự Hội nghị tập huấn 

nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở các xã thuộc Chương trình 135 năm 2020 

trên địa bàn huyện Chi Lăng, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Cán bộ, công chức cấp xã 

- Cán bộ cơ sở xã: Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hoặc Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ; Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. 

- Công chức xã: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Văn phòng - 

Thống kê, Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng và môi trường, Tài chính - Kế 

toán, Tư pháp- Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội. 

Số lượng Đại biểu tham dự được UBND các xã lập danh sách cử tham gia 

tập huấn theo Công văn số 154/PLĐTBXH-DT ngày 09/9/2020 của Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội -Dân tộc về việc tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở 

và cộng đồng các xã, thôn đặc biệt khó khăn năm 2020. 

1.2. Các đồng chí Báo cáo viên tham gia giảng bài tại lớp tập huấn 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo, Báo cáo viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Lãnh đạo, Báo cáo viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Lãnh đạo, Báo cáo viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lãnh đạo, Báo cáo viên Phòng LĐ, TB, XH - Dân tộc. 

2. Nội dung 
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- Chuyên đề 01: Nội dung cơ bản về trình tự lập dự án đầu tư xây dựng 

công trình thuộc Chương trình 135; kiến thức về quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ 

thống cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc); 

- Chuyên đề 02: Kiến thức cơ bản về công tác vận hành duy tu bảo dưỡng 

công trình cơ sở thuộc Chương trình 135; 

- Chuyên đề 03: Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế trên địa bàn xã, thị trấn; 

- Chuyên đề 04: Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát 

cộng đồng địa bàn xã, thị trấn; 

- Chuyên đề 05: Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công 

tác dân tộc giảm nghèo bền vững tại địa bàn thực hiện chương trình 135 giai 

đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025; Các chính sách dân tộc đang 

triển khai trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi; Quy trình triển khai dự án nhân 

rộng mô hình giảm nghèo; 

- Chuyên đề 06: Một số vấn đề về bình đẳng giới trong thực hiện Chương 

trình 135 giai đoạn 2016-2020.  

3. Thời gian: 03 ngày, Từ thứ 5 ngày 24/9/2020 đến hết ngày 26/9/2020. 

Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 24/9/2020. 

4. Địa điểm: Tại Hội trường lớn UBND huyện Chi Lăng. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các đồng chí tham 

dự đầy đủ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nông Thị Lụa 
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