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GIẤY MỜI  

  Dự kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán  

Tân Sửu năm 2021 và Chương trình bình ổn giá 

  

Thực hiện Chương trình công tác, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra công tác 

chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và Chương 

trình bình ổn giá trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Đoàn số 1: 

- Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn;  

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường, Văn phòng UBND tỉnh. 

1.2. Đoàn số 2: 

- Đồng chí Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương - Trưởng đoàn;  

- Đại diện các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Cục Quản lý thị trường. 

2. Thời gian, địa điểm: buổi sáng, ngày 26/01/2021 (thứ Ba). Cụ thể: 

2.1. Đoàn số 1: 

- Từ 07h45’: Đoàn số 1 tập trung, xuất phát tại trụ sở UBND tỉnh; 

- Từ 08h00’- 09h00’: kiểm tra tại Công ty cổ phần thương mại Hoàng Nguyên; 

- Từ 09h10’-10h00’: kiểm tra tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp 

Lạng Sơn. 

2.2. Đoàn số 2: 

- Từ 07h30’: Đoàn số 2 tập trung, xuất phát tại trụ sở Sở Công Thương; 

- Từ 07h45’-08h30’: kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Trần Lệnh Thương; 

- Từ 08h45’-09h30’: kiểm tra tại Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn; 

- Từ 09h45’-10h30’: kiểm tra tại Công ty TNHH thương mại xây dựng 

Thiên Phú. 

3. Phân công chuẩn bị  

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chuẩn bị tài 

liệu liên quan phục vụ kiểm tra; thông báo cho các doanh nghiệp chuẩn bị báo 

cáo và bố trí địa điểm kiểm tra; bố trí phương tiện để phóng viên báo, đài và 

Cổng thông tin điện tử tỉnh tham gia đưa tin.  
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- Các cơ quan liên quan chủ động bố trí phương tiện, thực hiện 

kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Doanh nghiệp được kiểm tra;  

-  Đài PT&TH tỉnh, Báo LS, Cổng Thông tin   

   điện tử tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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