
  UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:            /GM-UBND Lạng Sơn, ngày         tháng  01  năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dư ̣Hôị nghi ̣ đánh giá kết quả hoaṭ đôṇg năm 2020 và triển khai  

nhiêṃ vu ̣năm 2021 của Ban đaị diêṇ Hôị đồng quản tri ̣ NHCSXH tỉnh  
 
 

 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân 

hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hôị đồng quản tri ̣ 

NHCSXH tỉnh tổ chức Hôị nghi ̣đánh giá kết quả hoaṭ đôṇg năm 2020 và triển 

khai nhiêṃ vu ̣năm 2021, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 

đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh - Chủ trì; 

- Các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh; 

- Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thành phố; 

- Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc 

Chi nhánh NHCSXH tỉnh; Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH các huyện 

(giao Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh mời); 

- Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Phóng viên Báo Laṇg Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (đưa tin). 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00, ngày 06/01/2021 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: tại Hội trường tầng 4, trụ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh.  

4. Tổ chức thực hiện 

Giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

chuẩn bị báo cáo, tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ Hôị nghi ̣(gửi 02 

bản báo cáo cho Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh trong 

ngày 05/01/2021). 

  Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự Hôị nghi ̣đúng thành phần và 

thời gian./. 

LưNơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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