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GIẤY MỜI 

Dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 về kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng NTM  năm 2019 

             

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

PTNT tỉnh Lạng Sơn về lịch kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, 

UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra 

của Sở Nông nghiệp và PTNT về kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 

huyện; 

- Lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Văn 

hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Ban chỉ xây dựng nông thôn mới xã Bắc Lãng và các thành phần liên 

quan (đề nghị Chủ tịch UBND xã Bắc Lãng mời giúp); 

- Lãnh đạo UBND xã và cán bộ phụ trách chương trình xây dựng NTM xã 

Cường Lợi. 

2. Thời gian: 01 ngày, từ 8 giờ 00, ngày 14/6/2019 (thứ Sáu). 

- Buổi sáng, từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 30 đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công xây 

dựng các công trình trên địa bàn xã. Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30, làm việc tại Hội 

trường UBND xã Bắc Lãng. 

- Buổi chiều, từ 13 giờ 30: Kiểm tra thực tế khu dân cư kiểu mẫu, xã xây 

dựng nông thôn mới nâng cao xã Cường Lợi và một số mô hình phát triển sản 

xuất. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chuẩn bị báo cáo chung cấp huyện 

về kết quả, tình hình tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới của huyện. 
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- UBND xã Bắc Lãng chuẩn bị báo cáo về công tác xây dựng nông thôn 

mới của xã (theo đúng nội dung yêu cầu tại Kế hoạch 37/KH-SNN ngày 

16/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT),  địa điểm làm việc và các điều kiện 

cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, làm việc với Đoàn kiểm tra (báo cáo của xã 

gửi về địa chỉ email: nongnghiepdinhlap@gmail.com trước ngày 13/6/2019). 

- Các thành phần tham dự chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra 

của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với các tiêu chí do đơn vị phụ trách; tập trung 

tại trụ sở HĐND và UBND huyện lúc 07 giờ 30 phút ngày 14/6/2019 để đi xe 

chung 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí phương tiện cho các thành 

phần của huyện tham gia làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tại UBND xã Bắc Lãng. 

UBND huyện trân trọng kính mời! 

 

 
Nơi nhận:  
- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Thành phần làm việc (eOffice); 

- VP HĐND và UBND huyện (eOffice); 

- Trung tâm VHTT và truyền thông(đưa tin); 

- Lưu: VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 
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