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THÔNG BÁO 

Thời gian kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện 

một số đề án, chính sách lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã Điềm He, 

huyện Văn Quan 

 

Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 449/GM-UBND 

mời dự kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện một số 

đề án, chính sách lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã Điềm He, huyện Văn 

Quan. Do có chương trình công tác đột xuất, Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo 

tạm hoãn cuộc kiểm tra.   

Nay UBND tỉnh thông báo thời gian kiểm tra công tác xây dựng nông 

thôn mới và tình hình thực hiện một số đề án, chính sách lĩnh vực nông nghiệp 

trên địa bàn xã Điềm He, huyện Văn Quan như sau: 

Thời gian kiểm tra: từ 8 giờ 00 ngày 29/10/2021 (thứ Sáu), lịch trình cụ 

thể như sau: 

- Từ 8h00 - 9h30: thăm, kiểm tra thực tế một số doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ gia đình tham gia thực hiện chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh, Đề án phát triển lâm 

nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP và mô hình phát triển sản xuất, công 

trình hạ tầng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Điềm He, huyện Văn 

Quan (giao UBND huyện lựa chọn, đề xuất); 

- Từ 10h00 - 11h30: họp, làm việc với UBND, Ban Chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia của huyện Văn Quan và xã Điềm He tại trụ sở UBND xã 

Điềm He, huyện Văn Quan. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Giấy mời số 449/GM-UBND ngày 

12/10/2021 của UBND tỉnh. Đề nghị UBND huyện Văn Quan, xã Điềm He chuẩn 

bị, gửi báo cáo phục vụ kiểm tra cho Văn phòng UBND tỉnh theo địa chỉ email: 

dieppv@langson.gov.vn chậm nhất là 10 giờ 00 phút ngày 28/10/2021). 

          UBND tỉnh thông báo để các thành phần liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần tại Giấy mời 449/GM-UBND   

  ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh;  

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn, 

  Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HC-QT, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT( PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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