
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

 GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số  

78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời đại biểu đến dự Hội nghị tổng 

kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 

của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách 

khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:  

1. Thành phần  

- Tổng Giám đốc NHCSXH (có giấy mời riêng); 

- Ban Tổng Giám đốc NHCSXH (có giấy mời riêng); 

- Đại diện một số Ban nghiệp vụ NHCSXH (có giấy mời riêng); 

- Thường trực Tỉnh ủy (có giấy mời riêng);  

 - Lãnh đạo HĐND tỉnh (có giấy mời riêng); 

 - Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (có giấy mời riêng); 

 - Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (có giấy mời riêng); 

- Trưởng Ban, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã 

hội tỉnh;  

- Thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 

số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo Quyết 

định số 905/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đồng chí nguyên Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh; nguyên Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

(có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến 

binh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; 

- Lãnh đạo các cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh, 

Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và 

Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh;  

- Lãnh đạo các ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh 

tỉnh, TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh, TMCP Công thương chi nhánh 

tỉnh, TMCP Ngoại thương chi nhánh tỉnh; 



2 
 

 

- Ban Giám đốc; các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, cán bộ Hội sở 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, 

thành phố;  

- Ban Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện; 

- Các đồng chí nguyên Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính 

sách xã hội các huyện, thành phố (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện, thành phố; 

- Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng; các đại biểu tham luận; 

- Phóng viên báo chí, truyền hình tỉnh và trung ương thường trú trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Nội dung 

Dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 

78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian  

Từ 8 giờ 00 phút, ngày 15/8/2022 (thứ Hai).  

4. Địa điểm  

Tại tầng 3, Trung tâm Hội nghị The Pride (số 69, đường Trần Phú, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn).  

Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí 

  trên địa bàn tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 

- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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