
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị  

số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường  

sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội  
 

           

Thực hiện Giấy mời số 245-GM/BKTTW ngày 26/6/2020 của Ban Kinh 

tế Trung ương về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện 

Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 4275-TB/VPTU ngày 30/6/2020 của Văn 

phòng Tỉnh ủy về Giấy mời số 245-GM/BKTTW, ngày 26/6/2020 của Ban Kinh 

tế Trung ương, UBND tỉnh mời các đại biểu dự Hội nghị như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Đại biểu của tỉnh  

- Thường trực Tỉnh ủy (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (có giấy mời riêng);  

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội. 

- Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; 

- Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm 

xã hội tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh, 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh, Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương chi nhánh tỉnh, Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh.  

- Ban Giám đốc và các Trưởng, Phó phòng Chi nhánh NHCSXH tỉnh 

(giao Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh mời). 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

1.2. Đại biểu của huyện, thành phố 

- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; 



- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thành phố; 

- Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố. 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00 phút, ngày 15/7/2020 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: tại Hội trường tầng II, trụ sở HĐND và UBND tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

 - Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan liên hệ với Ban Tổ chức Hội 

nghị chuẩn bị tài liệu, in sao đủ số lượng phát cho đại biểu dự Hội nghị; phối 

hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ 

Hội nghị. 

- Chuẩn bị dự thảo ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị, 

gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 12/7/2020. 

b) Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Chi nhánh NHCSXH tỉnh và 

các cơ quan liên quan chuẩn bị Hội trường và các điều kiện cần thiết khác phục 

vụ Hội nghị và đón tiếp đại biểu dự Hội nghị. 

c) Viễn thông Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học - Công 

báo (Văn phòng UBND tỉnh) chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho 

Hội nghị trực tuyến. 

d) Điện lực Lạng Sơn bảo đảm cung cấp điện ổn định trong thời gian diễn 

ra Hội nghị. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
   

Nơi nhận:        
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- Báo LS, Đài PT và TH tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng 

  KG-VX, KT, TH-NC, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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Số:          /GM-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị  

số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường  

sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội  
             

 

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy. 

 
   

Uỷ ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời Thường trực Tỉnh ủy đến dự 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, 

ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với tín dụng chính sách xã hội, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: từ 08 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2020 (thứ Tư). 

2. Địa điểm: tại Hội trường tầng II, trụ sở HĐND và UBND tỉnh. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị./.  

 

 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị  

số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường  

sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội  
             

 
      Kính gửi: Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 
   

Uỷ ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời Lãnh đạo Hội đồng nhân dân 

tỉnh đến dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 

40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: từ 08 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2020 (thứ Tư). 

2. Địa điểm: tại Hội trường tầng II, trụ sở HĐND và UBND tỉnh. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời Đồng chí Lãnh đạo HĐND tỉnh tới dự Hội 

nghị./.  

 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường  

sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội  
             

 
      Kính gửi: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

 
   

Uỷ ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh đến dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 05 năm thực 

hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: từ 08 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2020 (thứ Tư). 

2. Địa điểm: tại Hội trường tầng II, trụ sở HĐND và UBND tỉnh. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời Đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh tới dự Hội nghị./.  

 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị  

số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường  

sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội  
             

 
      Kính gửi: Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

 
   

Uỷ ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh đến dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 

số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: từ 08 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2020 (thứ Tư). 

2. Địa điểm: tại Hội trường tầng II, trụ sở HĐND và UBND tỉnh. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời Đồng chí Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh tới dự Hội nghị./.  

 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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