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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra  
của Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Lạng Sơn 

 về công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thành phố 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 19/3/2019 của Ban chỉ đạo 

phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Lạng Sơn về việc Kiểm tra công tác 

phòng, chống Bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông 

báo số 19/TB-SNN ngày 02/4/2019 về thời gian kiểm tra công tác phòng, chống 

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi Tại thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc. UBND 

thành phố mời các thành phần dự làm việc với Đoàn kiểm tra, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN: 

1. Thành phần dự họp với đoàn tại phòng họp trực tuyến UBND 
thành phố: 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên 
và Môi trường, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành 
phố, Công an thành phố, Đội Quản lý thị trường số 01, Ban chỉ huy quân sự 
thành phố, Trung tâm y tế thành phố; Ban quản lý chợ Giếng Vuông;  

- Lãnh đạo các Hội đoàn thể thành phố: Nông dân, Phụ nữ, Thành Đoàn; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

2. Thành phần đưa đoàn đi kiểm tra thực tế tại Ban Quản lý Chợ 
Giếng Vuông và một số hộ giết mổ gia súc: 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Đội 
Quản lý thị trường số 01, Trung tâm y tế thành phố; Văn phòng HĐND - UBND 
thành phố; 

- Lãnh đạo Ban Quản lý chợ Giếng Vuông và các thành phần liên quan 
(Đề nghị Ban Quản lý chợ Giếng Vuông mời các thành phần liên quan giúp) 

II. THỜI GIAN: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 03/4/2019 (Thứ tư). 

III. ĐỊA ĐIỂM: Tại phòng họp trực tuyến – UBND thành phố Lạng Sơn. 
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IV. NỘI DUNG: Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch 
tả lợn Châu Phi tỉnh Lạng Sơn làm việc với UBND thành phố về công tác 
phòng, chống Bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

* Lưu ý:  

- Giao phòng Kinh tế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chuẩn 
bị báo cáo, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra. 

 - Giao Ban Quản lý chợ Giếng Vuông chuẩn bị báo cáo, tài liệu và địa 
điểm làm việc với Đoàn kiểm tra. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  
- CT, PCT UBND TP; 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Dương Thị Thu Thủy 
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