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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

 và xác định hộ có thu nhập trung bình giai đoạn 2022 - 2025 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 24/8/2021, Ủy ban nhân dân 

huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp 

có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025.  

Thành phần: 

* Ở điểm cầu cấp huyện, kính mời: 

- Đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời Khai mạc); 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định 

hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình trên địa bàn huyện Nghi Xuân giai đoạn 2022 - 2025 (theo Quyết định số 

3334/QĐ-UBND ngày 1/9/2021 của UBND huyện); 

- Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (mời dự và đưa tin). 

* Ở điểm cầu các xã, thị trấn, kính mời:  

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã; Công chức 

Lao động - Thương binh và Xã hội;  

- Thôn trưởng các thôn, Tổ trưởng các tổ dân phố.  

(Thành phần cấp xã, giao UBND các xã, thị trấn tin mời) 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 09/9/2021 (chiều Thứ 5).  

Địa điểm:  

- Cấp huyện: Tại phòng họp trực tuyến tầng 2, trụ sở UBND huyện.  

- Các xã, thị trấn: Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn.  

Ủy ban nhân dân huyện giao:  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, chuẩn bị đầy đủ các 

nội dung liên quan; phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện đảm bảo 

điều kiện và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định (có Tài 

liệu Tập huấn gửi kèm Giấy mời, nhờ Văn phòng UBND các xã, thị trấn gửi tài 

liệu đến các đại biểu theo thành phần mời). 



- Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND-UBND 

huyện, Viễn thông Nghi Xuân, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, kết nối đường 

truyền (test thử đường truyền vào lúc 16 giờ ngày 08/9/2021 và lúc 13 giờ ngày 

09/9/2021); bố trí cán bộ vận hành hệ thống trực tuyến.  

- Điện lực lực Nghi Xuân đảm bảo điều kiện phục vụ Hội nghị.  

- Viễn thông Nghi Xuân đảm bảo đường truyền Internet và bố trí cán bộ 

phối hợp kiểm tra, kết nối và đảm bảo đường truyền trực tuyến trong thời gian 

diễn ra Hội nghị.  

- UBND các xã, thị trấn cử cán bộ phụ trách hệ thống trực tuyến chủ động, 

phối hợp, đảm bảo thời gian, chịu trách nhiệm trong quá trình kết nối, test đường 

truyền và trực kỹ thuật vận hành hệ thống tại địa phương trong thời gian diễn ra 

Hội nghị. Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian, địa 

điểm quy định và thực hiện nghiêm túc các công tác phòng, chống dịch Covid-

19 khi tham gia Hội nghị./. 
 

  Nơi nhận:      
- Như thành phần mời;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Lao động-TB&XH; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- TT. Văn hóa - Truyền thông huyện; 

- Viễn thông Nghi Xuân; 

- Điện lực Nghi Xuân; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Chương 
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