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Số: 276  /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 07 tháng 8  năm 2019 
 
 

GIẤY MỜI  
Dự làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh 

 
 

Thực hiện Chương trình số 469/CTr-ĐGS ngày 26/7/2019 của Đoàn 
Giám sát HĐND tỉnh về tổ chức giám sát chuyên đề, UBND tỉnh mời các cơ 
quan tham dự buổi làm việc, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đoàn Giám sát HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Dân tộc, Công Thương, Giao thông vận tải, 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Liên 
minh hợp tác xã, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Ngân hàng 
Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Nội dung: Làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, giám sát 
chuyên đề việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ năm 
2011 đến nay về các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông 
nghiệp và nông thôn. 

3. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 8 năm 2019 (thứ Tư). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.  

5. Phân công nhiệm vụ 

- Văn phòng UBND tỉnh bố trí phòng họp, chuẩn bị tài liệu và các điều 
kiện phục vụ buổi làm việc. 

- Các thành phần dự họp chủ động cập nhật tài liệu, báo cáo (được gửi 
kèm theo Giấy mời này qua eOffice); nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung liên 
quan đến nội dung làm việc thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn phụ trách để báo 
cáo, trao đổi với Đoàn.  

Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, thành phần./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng HĐND tỉnh;   
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn 
 Cổng thông tin điện tử tỉnh (đưa tin);               
- C, PCVP UBND tỉnh,  các phòng CM,  
TH-CB, HC-QT (chuẩn bị phòng họp); 
- Lưu VT, KTN (PVĐ).  

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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