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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên
thoát nghèo giai đoạn 2016-2020
Thực hiện Công điện số 1067/CĐ-VPCP ngày 10/10/2018 của Văn phòng
Chính phủ về việc Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát
nghèo giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh mời các thành phần tham dự Hội nghị cụ
thể như sau:
1. Thành phần
- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc;
- Đại diện lãnh đạo các xã: Chiến Thắng (huyện Bắc Sơn), Cường Lợi
(huyện Đình Lập), Tân Văn (huyện Bình Gia), Trùng Quán (huyện Văn Lãng);
- Đại diện 02 hộ dân tiêu biểu của Chiến Thắng (huyện Bắc Sơn) và xã
Cường Lợi (huyện Đình Lập).
2. Nội dung: Dự Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên
thoát nghèo giai đoạn 2016-2020.
3. Thời gian, địa điểm:
Hội nghị bắt đầu từ 9 giờ 30 phút ngày 12/10/2018, tại Trung tâm Hội
nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).
4. Phân công thực hiện
- Giao Ban Dân tộc:
+ Chủ trì tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh dự Hội nghị: phối hợp với
UBND các huyện: Bắc Sơn, Đình Lập, Bình Gia, Văn Lãng chỉ đạo UBND các
xã trong danh sách mời cử đại biểu; chịu trách nhiệm đưa, đón, bố trí ăn, nghỉ
của đại biểu từ thành phố Lạng Sơn về thành phố Hà Nội và chiều ngược lại;
+ Chuẩn bị tài liệu cho lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị; đăng ký đại biểu
theo yêu cầu.
- UBND các huyện: Bắc Sơn, Đình Lập, Bình Gia, Văn Lãng chỉ đạo các
xã thuộc danh sách mời cử lãnh đạo tham gia đúng thành phần yêu cầu. Riêng
với huyện Bắc Sơn và huyện Đình Lập chỉ đạo xã Chiến Thắng và xã Cường
Lợi lựa chọn thêm mỗi đơn vị 01 hộ dân tiêu biểu tham dự; huyện có trách

nhiệm đưa đại biểu từ địa phương ra tập kết tại thành phố Lạng Sơn (địa điểm
theo hướng dẫn của Ban Dân tộc) và chiều ngược lại.
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh,
các phòng: KTN, TH, HCQT, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (VQK).
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