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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 

 

Thực hiện Công văn số 423/TTr-PCTN ngày 16/9/2019 của Thanh tra tỉnh 

Lạng Sơn về việc thông báo Chương trình tổ chức Hội nghị triển khai Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai 

thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Điểm cầu tại trung tâm huyện: 

- Đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh (Có Giấy mời riêng); 

- Thường trực Huyện ủy (Có Giấy mời riêng); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Có Giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

          - Trưởng, phó các Ban Đảng thuộc Huyện ủy; 

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể; 

- Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, tham mưu, tổng 

hợp về công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa 

bàn huyện.  

1.2. Điểm cầu các xã, thị trấn. 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể và công 

chức các xã, thị trấn liên quan. 

- Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, khối phố và đoàn thể thôn, khối phố. 

- Đại diện Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn xã, thị trấn. 

(UBND xã, thị trấn có trách nhiệm mời và in tài liệu phục vụ hội nghị cho 

các đại biểu). 

2. Nội dung: 

Triển khai thi hành Luật Phòng chống, tham nhũng năm 2018. 

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ, ngày 25/9/2019 (Thứ 4). 

 4. Địa điểm: 



 

- Điểm cầu Trung tâm huyện: Hội trường UBND huyện Văn Quan, địa 

chỉ: Phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

- Điểm cầu tại các xã, thị trấn: Tại phòng họp trực tuyến UBND các xã. 

 (UBND Thị trấn Văn Quan dự Hội nghị tại hội trường UBND huyện; 

UBND xã Vĩnh Lại dự Hội nghị tại xã Vân Mộng; UBND xã Tú Xuyên dự Hội 

nghị tại xã Lương Năng). 

5. Công tác chuẩn bị. 

- Giao Thanh tra huyện phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện 

chuẩn bị phòng họp, nội dung, tài liệu liên quan phục vụ Hội nghị trực tuyến tại 

điểm cầu Trung tâm huyện. 

- UBND các xã, thị trấn đảm bảo thành phần dự họp, cập nhật tài liệu phục 

vụ cuộc họp trên hệ thống eOffice và in cho các thành phần dự họp; lãnh đạo các 

xã có phòng họp trực tuyến bố trí cán bộ phụ trách kỹ thuật, đảm bảo các điều 

kiện phục vụ Hội nghị.  

- Tổ chuyên môn phục vụ Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến huyện 

Văn Quan theo Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện Văn Quan, phối hợp với Trung tâm Viễn thông chuẩn bị các điều 

kiện về kỹ thuật, đường truyền mạng, đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

- Trung tâm Viễn thông, Điện lực Văn Quan chuẩn bị các điều kiện về kỹ 

thuật, đường truyền mạng, hệ thống điện trong toàn huyện trong 02 ngày (Ngày 

24 và ngày 25/9/2019). 

- Thời gian chạy thử đường truyền vào lúc 14 giờ 00 ngày 24 tháng 9 

năm 2019 và thử lại vào 06 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2019. 

 Trân trọng kính mời đại biểu đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Trung tâm Viễn thông huyện; 

- Điện lực Văn Quan; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Triệu Đức Dũng 

 

 


