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Kính gửi:  

- Các sở, 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, Ban Dân tộc, Công an 
tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Thuế, 
Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới, 
Liên minh Hợp tác xã;  
- Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng. 

 
 

 Để chương trình kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Văn Lãng (ngày 
01/3/2019) được hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các thành phần tham gia Đoàn kiểm tra chủ động nghiên cứu các báo 
cáo của UBND huyện Văn Lãng, UBND các xã Hoàng Văn Thụ, Tân Việt để 
chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến tại cuộc làm việc với huyện Văn Lãng. 

2. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Văn phòng 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng tháp tùng Chủ tịch UBND tỉnh 
kiểm tra thực tế tại xã Hoàng Văn Thụ.  

3. Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội biên phòng tỉnh, Cục Thuế, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới, 
Liên minh Hợp tác xã chủ động làm việc trước với UBND huyện Văn Lãng, 
UBND xã Tân Việt tại trụ sở UBND huyện Văn Lãng trong thời gian Chủ tịch 
UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế tại xã Hoàng Văn Thụ.  

Các báo cáo của UBND huyện Văn Lãng, của UBND các xã Hoàng Văn 
Thụ, Tân Việt được gửi kèm theo trên eOffice và trên Trang tin điện tử của Văn 
phòng. 
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 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để các 
cơ quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (ĐTK).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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