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GIẤY MỜI 

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

toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 tại các huyện: Đình Lập, Lộc Bình  

 

Thực hiện Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND 

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

toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn 

kiểm tra số 04 tổ chức kiểm tra, làm việc tại các huyện: Đình Lập, Lộc Bình  

như sau: 

1. Thành phần làm việc 

- Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh: 

+ Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn; 

+ Lãnh đạo 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, Xây 

dựng, Công Thương, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng điều phối Chương 

trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế, Văn phòng 

UBND tỉnh;  

- Các huyện Đình Lập, Lộc Bình: đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, 

UBND, Ủy ban MTTQ; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan thuộc 

huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, một số chức danh chuyên môn liên 

quan của xã Thái Bình, huyện Đình Lập và xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình 

(giao UBND huyện chủ động mời các thành phần của địa phương tham dự 

kiểm tra, làm việc tại huyện). 

2. Thời gian, địa điểm: thực hiện trong ngày 04/3/2021 (thứ Năm), cụ thể: 

a) Buổi sáng: 

- Từ 8 giờ đến 9 giờ: kiểm tra thực tế một số dự án, mô hình sản xuất tại 

xã Thái Bình, huyện Đình Lập (cụ thể do UBND huyện Đình Lập đề xuất).  

- Từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút: làm việc với các thành phần của huyện 

Đình Lập và xã Thái Bình tại trụ sở UBND xã Thái Bình.  

b) Buổi chiều: 

- Từ 14 giờ đến 15 giờ: kiểm tra thực tế một số dự án, mô hình sản xuất 
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tại xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình (cụ thể do UBND huyện Lộc Bình đề xuất).  

- Từ 15 giờ đến 17 giờ 00 phút: làm việc với các thành phần của huyện 

Lộc Bình và xã Khánh Xuân tại trụ sở UBND xã Khánh Xuân. 

3. Nội dung kiểm tra: theo mục 3 Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 

29/01/2021 của UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

- UBND các huyện: Đình Lập, Lộc Bình báo cáo theo nội dung kiểm tra; 

chỉ đạo UBND xã Thái Bình và UBND xã Khánh Xuân báo cáo theo nhiệm vụ 

được giao, mời các thành phần thuôc̣ xa ̃dự làm việc và chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết khác phục vụ công tác kiểm tra ; sao in tài liệu đầy đủ cho các thành 

phần tham dự. 

- Thành viên Đoàn kiểm tra chủ động nghiên cứu báo cáo của UBND 

huyện, xã (gửi kèm theo Giấy mời này) chuẩn bị các nội dung, ý kiến liên quan. 

5. Bố trí phương tiện 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe chuyên trách (Văn phòng đi cùng). 

- Các sở, ban, ngành tỉnh: 

+ Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội biên phòng tỉnh đi chung xe của Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

+ Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng 

nông thôn mới, Cục Thuế tỉnh đi chung xe của Công an tỉnh; 

+ Sở Giao thông vận tải, Ban Dân tộc, Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh: đi chung xe của Sở Giao thông vận tải; 

+ Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Công Thương: đi chung xe của Sở Tài chính; 

+ Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Phóng viên Cổng thông tin điện tử tỉnh: đi chung xe của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Các thành phần sở, ban, ngành tỉnh chủ động liên hệ xe, 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 Đình Lập, Lộc Bình; 

- UBND xã Khánh Xuân (Lộc Bình); 

- UBND xã Thái Bình (Đình Lập); 

- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HCQT, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

Dương Văn Chiều 
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