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TP. Lạng Sơn, ngày  20  tháng 6 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 
 

 

Thực hiện Thông báo số 31/TB-SNN ngày 05/6/2019 của sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về lịch kiểm tra tiến độ thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 

Ủy ban nhân dân thành phố mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

I. Thành phần tham dự. 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn (Đ/c Lê Tuấn Minh);  

- Lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài 

nguyên – Môi trường, Văn hóa – Thông tin, Trung tâm DVNN thành phố; 

- Ban Chỉ đạo và Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới xã Hoàng Đồng; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã 

(UBND xã mời giúp); 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

II. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 24/6/2019. (Đề nghị các thành 

phần dự có mặt trước 10 phút) 

- Địa điểm: Tại Hội trường trụ sở UBND xã Hoàng Đồng. 

Đoàn kiểm tra làm việc tại trụ sở UBND xã Hoàng Đồng, sau đó đi kiểm 

tra tại thực địa một số thôn, bản trên địa bàn xã. 

III. Nội dung kiểm tra  

Theo nội dung Kế hoạch số 37/KH-SNN ngày 16 tháng 4 năm 2019 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc kiểm tra tiến độ 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2019 (gửi kèm trên mạng eOffice) 

IV. Phân công nhiệm vụ. 

1. Giao phòng Kinh tế thành phố chuẩn bị báo cáo kết quả, tình hình tiến 

độ triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố và tài liệu phục vụ 

Đoàn kiểm tra. 



2. UBND xã Hoàng Đồng: 

- Chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả, tình hình tiến độ triển khai xây dựng 

xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu và các mô hình hỗ trợ phát 

triển sản xuất trên địa bàn xã, trong báo cáo cần chỉ rõ những khó khăn, vướng 

mắc, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện, những giải pháp và đề xuất kiến 

nghị cụ thể.  

- Chuẩn bị tài liệu, bố trí địa điểm làm việc cho Đoàn kiểm tra. 

3. Các phòng, ban dự họp theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ có liên quan./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- CT, các PCT UBND TP (B/c); 
- CPVP, QTM; 
- Lưu: VT. 

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

 
 
 
 

Dương Thị Thu Thủy 
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