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GIẤY MỜI 

 Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

 nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 

 
               

  Thực hiện Giấy mời số 35/GM-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhniệm vụ, kế hoạch nông 

thôn mới năm 2020, UBND huyện mời các thành phần dự họp trực tuyến như 

sau: 

1. Thành phần, địa điểm 

a) Tại Hội trường tầng 3 Trụ sở UBND huyện. 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Chương trình MTQG 

XDNTM;  

- Đại diện Lãnh đạo ủy ban MTTQ VN huyện và các đoàn thể: Hội Liên 

hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện Đoàn, Hội cựu chiến binh; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp 

và PTNT; Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Kinh tế và Hạ tầng, Tài 

nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư 

pháp; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Công an huyện; Ban CHQS 

huyện; Chi cục Thống kê; Trung tâm Y tế huyện. 

b) Tại phòng họp trực tuyến cấp xã (do UBND các xã mời) 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 

- Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội;  

- Cán bộ, công chức xã có liên quan đến công tác xây dựng nông thôn 

mới;   

- Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã. 

2. Nội dung: Tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 12 tháng 02 năm 2020 (thứ Tư).  

4. Tổ chức thực hiện. 

a) Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu liên quan, tiếp nhận và in tài liệu phát cho các 

thành phần dự họp tại điểm cầu cấp huyện, đồng thời chủ động gửi File tài liệu 

cho điểm cầu cấp xã để phục vụ họp. 
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b) Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ động, bố trí cán bộ trực kỹ 

thuật đảm bảo cho cuộc họp trực tuyến cấp huyện. Thời gian kiểm tra, chạy thử 

đường truyền vào 08 giờ 00 phút ngày 12/02/2020 và thử lại từ 13 giờ phút ngày 

12/02/2020. 

c) UBND các xã chuẩn bị nội dung liên quan, tham gia ý kiến tại cuộc 

họp; Mời các thành phần của xã dự họp tại điểm cầu cấp xã; Bố trí cán bộ kỹ 

thuật trực tại các phòng họp trực tuyến cấp xã để đảm bảo đường truyền phục vụ 

hội nghị trực tuyến. Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền vào 08 giờ 00 

phút ngày 12/02/2020 và thử lại từ 13 giờ phút ngày 12/02/2020.  

Uỷ ban nhân dân huyện kính mời./.  
 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Vương 
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