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

nông thôn mới năm 2018; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 

 

Thực hiện Giấy mời số 55/GM-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới năm 2018; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. UBND 

thành phố mời dự họp trực tuyến do UBND tỉnh tổ chức với thành phần, thời 

gian và địa điểm như sau:  

1. Thành phần dự tại phòng họp Trực tuyến, trụ sở HĐND - UBND 

thành phố: 

- Thường trực Thành ủy Lạng Sơn;  

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố (phụ trách xây dựng nông thôn mới); 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố (Quyết 

định số 3753/QĐ-UBND ngày 29/6/2018); Văn phòng Điều phối xây dựng nông 

thôn mới thành phố; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố. 

2. Thành phần dự tại phòng họp trực tuyến UBND các xã: Mai Pha, 

Hoàng Đồng, Quảng Lạc 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Công chức có liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới; 

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

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 26/02/2019 (Thứ Ba).  

(Đề nghị Đại biểu lãnh đạo các phòng ban, đơn vị có mặt tại phòng họp 

trước 15 phút để ổn định tổ chức). 

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

thôn mới năm 2018; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. 
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5. Tổ chức thực hiện: 

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố: Giao Đ/c Lương Bá Hùng - 

Chuyên viên Quản trị mạng chuẩn bị phòng họp, tự kiểm tra trước thiết bị, 

nguồn điện, đường truyền, tại phòng họp trực tuyến thành phố, chuẩn bị Biển 

tên đại biểu; phối hợp bộ phận văn thư cập nhật tài liệu của tỉnh gửi phục vụ 

cuộc họp; chủ động phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng 

UBND tỉnh) kiểm tra, chạy thử đường truyền vào 14 giờ 00 phút ngày 

25/02/2019 và thử lại đường truyền vào 06 giờ 45 phút ngày 26/02/2019.  

- UBND các xã: Bố trí cán bộ trực kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. Thời 

gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 14 giờ ngày 25/02/2019 và 

thử lại từ 6 giờ 45 ngày 26/02/2019. 

+ UBND xã Hoàng Đồng chuẩn bị Bài tham luận tại cuộc họp trực tuyến 

về chủ đề “Kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện Chương trình Bộ tiêu chí nông thôn 

mới nâng cao trên địa bàn xã và xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu”. 

- Giao phòng Kinh tế thành phố: Chuẩn bị tài liệu liên quan cuộc họp, 

bài tham luận của lãnh đạo UBND thành phố về chủ đề “Công tác chỉ đạo thực 

hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xây dựng dựng khu dân cư kiểu mẫu 

tai các đạt chuẩn nông thôn mới; Công tác triển khai Dự án sản xuất rau an 

toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố năm 2018, nhiệm vụ kế 

hoạch năm 2019; những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị”. Bài tham 

luận hoàn thiện xong trước 09h00 ngày 26/02/2019 gửi về Văn phòng HĐND-

UBND (qua đồng chí Hoàng Mạnh Trường - Chuyên viên KT-ĐT). 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự họp: Chuẩn bị nội dung liên quan, 

tham gia ý kiến đề xuất tại cuộc họp. 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời các đồng chí 

đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./.   

 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 
- CT,  PCT UBNDTP; 
- C, PCVP + CV;  
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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