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GIẤY MỜI 
Dự làm việc với đoàn kiểm tra của Ban đại diện  

Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn 
 

   

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện kính 
mời các thành phần dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban đại diện Hội 
đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

 1. Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, lãnh đạo NHCSXH 
huyện và các thành viên Ban đại diện là đại diện 04 tổ chức hội nhận ủy thác, 
Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 
và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

 2. Lãnh đạo UBND xã Cai Kinh, Ban giảm nghèo xã và lãnh đạo các tổ 
chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác, một số Tổ trưởng Tổ TK&VV (do xã mời) 

II. NỘI DUNG 

Dự và làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh theo nội dung Chương trình 
kiểm tra số 04/CTr-BĐD ngày 26/01/2018 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH 
tỉnh về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2018.  

2. Địa điểm: Tại Trụ sở UBND xã Cai Kinh.  

Đề nghị các đại biểu đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu 
trên./. 

 
 Nơi nhận:                                                                            
 - Như thành phần mời;                                                     
 - Lưu: VT, PGD NHCSXH.                                                                    

 

TRƯỞNG BAN 
 
 
  
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Trần Quốc Phong 

 
 


		2018-06-18T08:00:13+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hữa Lũng<ubhuulung@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




