
    UỶ BAN NHÂN DÂN 

      HUYỆN CAO LỘC 

    

     Số:        /GM-UBND 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   CaoLộc, ngày        tháng 4  năm 2020                                                

  

GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia 

giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 18/3/2020 của UBND huyện 

về việc tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị 

quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền 

vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016-2020. UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 

chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016-2020: 

I. Thành phần tham dự 

1. Cấp huyện 

- Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện;  

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện (theo Quyết định số 

533/QĐ-UBND ngày 01/3/2019). 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện (Công tác khen thưởng). 

2. Cấp xã, thị trấn 

- Ban Chỉ đạo giảm nghèo của 23 xã, thị trấn. 

- Trưởng thôn, khu, khối phố của 23 xã, thị trấn. 

 (Đại biểu ở xã, thị trấn, thôn, khu khối phố đề nghị UBND các xã, thị trấn 

thông báo giúp). 

II. Nội dung 

+ Báo cáo kết quả tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 

của Quốc hội; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ 

+ Báo cáo tham luận của các xã tổng kết chương trình MTQG giảm nghèo 

giai đoạn 2016-2020. 

+ Công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không 

để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. 

III. Thời gian, địa điểm: 

1. Thời gian:  13 giờ 30 phút, ngày 29/4/2020. 



2. Địa điểm:  

- Điểm cầu huyện: Tại Phòng họp số 1 trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

- Điểm cầu các xã, thị trấn: Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trân trọng kính mời các đại biểu tham dự 

Hội nghị đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 

 Nơi nhận:                                                                          TL. CHỦ TỊCH 

- Như thành phần mời;                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG                        

- PCT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP; 

- Lưu VT. 

 

 

 

                                                                         Hứa Anh Tuấn 
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