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GIẤY MỜI 

Họp Ban Chỉ đạo Giảm nghèo năm 2019 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, UBND thành phố tổ chức 
họp Ban Chỉ đạo Giảm nghèo với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 
- Đồng chí Nông Bích Diệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo thành phố (Quyết định số 

2449/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND thành phố); 
- Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và cán bộ phụ trách; 
- Đồng chí Trưởng Ban, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Giảm 

nghèo các phường, xã; 
- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 
2. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 02/7/2019 (Thứ Ba). 
3. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 
4. Tổ chức thực hiện: 
- Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì, Xây dựng 

báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện kết luận thành tra của thành phố; Báo cáo tình 
hình triển khai công tác giảm nghèo từ đầu năm 2019 đến nay, phương hướng 
nhiệm vụ cụ thể những tháng tiếp theo; kết quả khảo sát, kiểm tra thực tế tại hộ 
nghèo, hộ cận nghèo đã điều tra, rà soát định kỳ năm 2018 trên địa bàn trình bày 
tại cuộc họp. 

- Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chuẩn bị báo cáo về 
việc cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2019, đặc 
biệt về nhu cầu vay vốn Chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo tại NHCSXH. 

- Đề nghị các Đồng chí tham dự họp chuẩn bị ý kiến liên quan theo chức 
năng, nhiệm vụ tham gia phát biểu, thảo luận tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT UBND TP (b/c); 
- CPVP, CVVX, QTM; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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