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Số: 43/GM-UBND Hữu Lũng, ngày 11 tháng 3 năm 2019 

GIẤY MỜI 
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ  
phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

               

 UBND huyện nhận được giấy mời số 78/GM-UBND ngày 08/3/2019 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công 
tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Thông báo số 97/TB-UBND ngày 
11/3/2019 của UBND tỉnh về thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến, UBND 
huyện mời các đại biểu dự Hội nghị như sau:  

1. Thành phần  

a) Tại phòng họp trực tuyến cấp huyện: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho gia súc, gia 
cầm trên địa bàn huyện Hữu Lũng (Theo Quyết định số 785/QĐ-UBND                                
ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Hữu Lũng - thành phần là UBND 
các xã họp tại phòng họp trực tuyến cấp xã); 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyên; 

- Chủ tịch UBND các xã: Sơn Hà, Đồng Tân và thị trấn Hữu Lũng. 

c) Tại phòng họp trực tuyến cấp xã: 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Công chức cấp xã có liên quan, Thú y viên, Khuyến nông viên xã; 

- Trưởng các thôn và một số hộ chăn nuôi lợn tiêu biểu trên địa bàn.   

2. Nội dung: Triển khai nhiệm vụ phòng, chống Bệnh dịch tả lợn Châu Phi 
trên. 

3. Thời gian: Từ 7 giờ 50 phút, ngày 13/3/2019 (thứ Tư).  

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn nhận tài liệu, phô tô phát cho đại biểu tại điểm cầu 
UBND huyện; gửi bản điện tử cho điểm cầu các xã để in làm tài liệu họp. 

- UBND các xã mời thành phần tham dự tại điểm cầu cấp xã theo đúng yêu 
cầu.  
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- Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Viễn thông huyện Hữu 
Lũng chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết phục vụ họp trực tuyến. UBND các 
xã bố trí cán bộ trực kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. Thời gian kiểm tra, chạy thử 
đường truyền thực hiện vào 15 giờ ngày 12/3/2019 và thử lại từ 7 giờ 00 phút 
ngày 13/3/2019. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.  

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 
- Lưu VT;  

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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