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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị đối thoaị trực tuyến giữa Lãnh đaọ UBND tỉnh  

với thanh niên trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn năm 2021 
               
   

Thực hiện Giấy mời số 369/GM-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về dự Hội nghị đối thoaị trực tuyến giữa Lañh đaọ UBND tỉnh với thanh 

niên trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn năm 2021. UBND huyện Cao Lộc mời các thành 

phần tham dự Hội nghị trực tuyến như sau: 

1. Thành phần  

1.1. Tại phòng họp số 1, tầng 3 trụ sở HĐND và UBND huyện: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;  

- Đại diện Lãnh đạo Huyện đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Liên 

đoàn Lao động huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Bảo Long; Công ty Cổ phần gạch ngói 

Hợp Thành; Công ty Cổ phần vật liệu và xây dựng Cao Lộc. 

- Đại diện Đoàn Thanh niên các Trường: Trung học Phổ thông Cao Lộc, 

Đồng Đăng, Ba Sơn, Trung tâm GDNN-GDTX huyện; Đại diện thanh niên làm 

kinh tế giỏi; thanh niên là công chức, viên chức; thanh niên lực lượng vũ trang; 

thanh niên hoc̣ sinh, sinh viên...(có danh sách kèm theo).  

1.2. Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: 

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các xã, thị trấn; 

- Công chức Văn hóa - Xã hội; đaị diêṇ thanh niên làm kinh tế giỏi; thanh 

niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên hoc̣ sinh, sinh viên (do 

các xã, thị trấn lựa chọn mời với số lượng phù hợp thưc̣ tế và yêu cầu phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19). 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00 ngày 28/9/2021 (thứ Ba). 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

 - Phối hợp với Trung tâm Viễn thông Cao Lộc và Đồng Đăng; UBND xã, thị 

trấn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho cuộc họp và bố trí cán bộ kỹ 

thuật trực tại các phòng họp trực tuyến để phối hợp thực hiện. 

- Chuẩn bị nội dung liên quan khác. 
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3.2. UBND các xã, thị trấn: 

Mời các thành phần đến tham dự Hội nghị trên tại điểm cầu các xã, thị trấn; 

phối hợp với Văn HĐND và UBND huyện; Trung tâm viễn thông Cao Lộc và 

Đồng Đăng chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho Hội nghị; bố trí công 

chức phụ trách trực kỹ thuật tại phòng họp trực tuyến. 

3.3. Trung tâm Viễn thông: Đồng Đăng, Cao Lộc: 

Chủ động trao đổi, thống nhất với Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn các phương án kỹ thuật đảm bảo các quy định về quản lý, vận 

hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm đường truyền trong quá trình Hội nghị diễn ra. 

 (Lưu ý: Đề nghị các Đại biểu tham dự Hội nghị ở tất cả các điểm cầu thực 

hiện nghiêm túc công tác phòng dịch Covid-19 theo quy định). 

UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần dự họp./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

 

                   TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Hứa Anh Tuấn 
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