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Cơ quan: Tỉnh sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn
Lạng Sơn

Thực hiện Chương trình số 468/CTr - ĐGS ngày 26/7/2019 của HĐND
tỉnh về giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
ban hành từ năm 2011 đến nay về các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực
phát triển nông nghiệp và nông thôn, UBND huyện trân trọng kính mời các
thành phần dự buổi làm việc với Đoàn giám sát, cụ thể như sau:
1. Thành phần
- Đại diện Thường trực HĐND huyện (Có giấy mời riêng);
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện;
- Đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động, Thương binh,
Xã hội - Dân tộc, Văn phòng HĐND và UBND huyện.
- Lãnh đạo HĐND, UBND xã Châu Sơn và các thành phần liên quan (đề
nghị UBND xã mời giúp).
2. Thời gian, địa điểm: Từ 7h30’, ngày 07/8/2019 (Thứ 4) tại xã UBND
Châu Sơn. Cụ thể:
- Từ 7h30' đến 9h30': Khảo sát công trình đường giao thông nông thôn
Nà Nát- Khe Pặn Giữa; thăm mô hình trồng cây lâm nghiệp của 2-3 hộ dân được
vay vốn từ chính sách của tỉnh.
- Từ 10h00': Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Đình Lập và
UBND xã Châu Sơn (đề nghị UBND xã Châu Sơn mời giúp đại diện 2- 3 hộ gia
đình dân tộc thiểu số ít người được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số
25/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh cùng dự tại xã).
3. Công tác chuẩn bị:
- Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan
chuẩn bị tài liệu và các điều kiện, phương tiện phục vụ để làm việc với Đoàn
giám sát;
- UBND xã Châu Sơn chuẩn bị Báo cáo, các tài liệu liên quan phục vụ nội
dung giám sát tại cấp xã; lựa chọn 3 hộ khó khăn, hộ nghèo để đoàn Giám sát
của HĐND tỉnh thăm và tặng quà.

- Các phòng, ban có liên quan chuẩn bị ý kiến phát biểu tại buổi làm việc
với Đoàn giám sát.
Thành phần làm việc tập trung tại Văn phòng HĐND và UBND huyện để
xuất phát đi Châu Sơn lúc 6h45' ngày 07/8/2019;
UBND huyện trân trọng kính mời./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- CT, các PCT UBND huyện; (eOffice)
- Lưu: VT.
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