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GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và thực hiện công tác sắp xếp các  

đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Hữu Lũng 

 

Thực hiện Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 21/01/2020 của UBND 

tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020 và thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn 

kiểm tra số 2 tổ chức kiểm tra, làm việc tại huyện Hữu Lũng như sau: 

1. Thành phần 

a) Đoàn kiểm tra của tỉnh 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 

trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tư pháp, Ban Dân tộc, Công an, Văn phòng Điều 

phối xây dựng nông thôn mới, Cục Thuế, Liên minh Hợp tác xã, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. 

b) Thành phần cấp huyện, xã: 

- Đại diện lãnh đạo Huyêṇ uỷ , HĐND, UBND huyêṇ Hữu Lũng và các 

phòng, ban, đơn vị có liên quan của huyêṇ;  

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Trạm y tế xã và một số công chức có 

liên quan của xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng;  

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Trạm y tế xã Vân Nham, 

huyện Hữu Lũng. 

2. Thời gian, địa điểm 

Từ 8 giờ 00 ngày 11/02/2020 (thứ Ba) tại trụ sở xa ̃Hòa Lac̣ , huyện Hữu 

Lũng. 

3. Nội dung kiểm tra 

- Các nội dung theo mục 3 Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 

21/01/2020 của UBND tỉnh.  

- Ngoài ra, UBND huyện Hữu Lũng và các xã được kiểm tra báo cáo thêm 

về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp  cấp do chủng mới của vi rút 
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Corona gây ra; công tác khắc phục hậu quả thiên tai (nếu có). 

4. Phân công thực hiện 

- UBND huyện Hữu Lũng: 

+ Chuẩn bị báo cáo theo nội dung yêu cầu; mời các thành phần của huyêṇ 

dự làm việc;  

+ Chỉ đạo UBND các xã liên quan chuẩn bị báo cáo, mời các thành phần 

thuôc̣ xa ̃dự làm việc , bố trí địa điểm họp và các điều kiện cần thiết khác phục vụ 

công tác kiểm tra. 

-  Các thành viên Đoàn Kiểm tra chuẩn bị các nội dung làm việc theo chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

- Bố trí phương tiện: 

+ Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đi chung xe. 

+ Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ đi chung 

xe Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

+ Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh đi chung xe Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội;  

+ Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc, 

phóng viên Báo Lạng Sơn đi chung xe Sở Tài nguyên và Môi trường;  

+ Các Sở, ngành: Công an, Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình 

xây dựng nông thôn mới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đi chung xe Công an tỉnh;  

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế và phóng viên Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh  và Truyền hình tỉnh đi chung xe Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Các thành phần sở, ngành tỉnh chủ động liên hệ xe, tự thống nhất thời gian, 

địa điểm xuất phát bảo đảm lịch trình làm việc. 

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

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần Đoàn kiểm tra;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- UBND các xã: Vân Nham, Hòa Lạc, huyện H.Lũng; 

- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HC- QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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