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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 

công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 
 

Thực hiện Giấy mời số 370/GM-UBND ngày 10/10/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về  hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai 

đoạn 2016-2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các thành phần tham 

dự hội nghị trực tuyến ba cấp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

- Thường trực Huyện ủy (Có Giấy mời riêng); 

- Thường trực HĐND huyện (Có Giấy mời riêng);  

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chi 

Lăng giai đoạn 2019-2020 (theo Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 

của UBND huyện Chi Lăng). 

2. Thời gian: 14 giờ 20 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2020 (Thứ hai). 

3. Nội dung: Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai 

đoạn 2016-2020. 

4. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 2 - Trụ sở UBND huyện. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp Trung tâm Viễn thông Chi Lăng chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật 

đảm bảo cho cuộc họp. 

5.2. Trung tâm Viễn thông Chi Lăng 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều 

kiện về kỹ thuật, đảm bảo phục vụ cuộc họp đạt kết quả; cử cán bộ kỹ thuật trực tại 

phòng họp trực tuyến huyện để phối hợp thực hiện. 

5.3. Tài liệu họp, gửi kèm theo Giấy mời này trên hệ thống Quản lý văn bản 

và điều hành VNPT- iOffice cho các thành phần dự họp.  

5.4. Điện lực Chi Lăng 

Đảm bảo phương án cấp điện ổn định trong thời gian họp trực tuyến. 

5.5. Các đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn 

của cơ quan y tế. 
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UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần tham dự đầy đủ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Hùng Mạnh 
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