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THÔNG BÁO 

Tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ  

làm công tác giảm nghèo ở cơ sở năm 2022 

 

Thực hiện Giấy mời số 72/GM-SLĐTBXH ngày 12/9/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc tham dự hội nghị tập huấn nâng cao năng 

lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở năm 2022; Ủy ban nhân 

dân huyện thông báo cụ thể như sau: 

Thành phần dự, trân trọng kính mời: 

* Ở huyện: 

- Đồng chí Hồ Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời dự khai mạc); 

- Đại diện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông 

dân, Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn; 

- Đại diện các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn;  

- Trưởng, Phó phòng và chuyên viên (phụ trách công tác giảm nghèo) 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (dự và đưa tin). 

* Ở xã, thị trấn: 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân;  

- Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương 

binh và Xã hội); 

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

(Thành phần đại biểu cấp xã, thôn đề nghị UBND xã tin mời) 

Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 07 giờ 45 phút, thứ Sáu, ngày 

16/9/2022.  

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Hương Sơn 

Tổ chức thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị 

nội dung, tài liệu và các điều kiện phục vụ tập huấn; theo dõi, quản lý lớp tập 

huấn báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian nêu trên/. 

  Nơi nhận:                       
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐ. 
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