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 GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng  

đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 

số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ  

 

Căn cứ Công văn số 10517/NHCS-VP ngày 26/12/2022 của Ngân hàng 

Chính sách xã hội về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện 

chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, 

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

tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối 

tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của 

Chính phủ như sau:  

1. Thành phần mời dự 

1.1. Đại biểu cấp tỉnh 

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

 - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh (có giấy mời riêng); 

 - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 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); 

 - Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 

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

hội tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác cấp tỉnh: Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kho 

bạc Nhà nước Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo các Chi nhánh ngân hàng tỉnh: Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Ngân 

hàng TMCP Công thương, Ngân hàng TMCP Ngoại thương; 

- Ban Giám đốc, các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn 

nghiệp vụ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- Mời đại biểu có tham luận tại Hội nghị (giao Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh mời); 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

đến dự và đưa tin. 
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1.2. Đại biểu các huyện, thành phố 

- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; 

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 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. 

2. Nội dung 

Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng đối với người nghèo và 

các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 

04/10/2002 của Chính phủ. 

3. Thời gian 

Từ 8 giờ 00 phút, ngày 29/12/2022 (thứ Năm).  

4. Địa điểm 

Tại Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn (số 02 đường Lê Lợi, phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).  

5. Tổ chức thực hiện 

Giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan liên hệ Ban Tổ chức nhận tài 

liệu, in ấn, phát tài liệu cho đại biểu dự Hội nghị; chuẩn bị các nội dung liên 

quan của lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị (gửi Văn phòng UBND tỉnh trong ngày 

28/12/2022). 

- Phối hợp với UBND thành phố, Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị Hội 

trường, đường truyền trực tuyến đảm bảo ổn định trong thời gian diễn ra Hội 

nghị và các điều kiện cần thiết khác để Hội nghị diễn ra chu đáo, đạt yêu cầu 

đề ra. 

UBND tỉnh kính mời các đồng chí đến dự./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, TH,  

  KT, Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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