
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

theo chuyên đề năm 2022 tại huyện Bình Gia và huyện Bắc Sơn  

 

Thực hiện Chương trình số 26/CTr-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 tổ chức kiểm tra, 

làm việc tại huyện Bình Gia và huyện Bắc Sơn như sau:  

I. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần làm việc 

- Thành phần Đoàn kiểm tra số 2 của UBND tỉnh: 

+ Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: 

Trưởng Đoàn. 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội 

vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên 

và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn 

phòng UBND tỉnh.  

- Thành phần của huyện:  

+ Đại diện Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc huyện 

(do UBND huyện lựa chọn mời). 

+ Đối với huyện Bình gia: đại diện Lãnh đạo UBND xã Hoa Thám, huyện 

Bình Gia (do UBND huyện mời). 

2. Thời gian, địa điểm làm việc 

a) Tại huyện Bình Gia 

Kiểm tra thực tế một số công trình, dự án, mô hình tại xã Hoa Thám, sau 

đó làm việc tại trụ sở UBND xã Hoa Thám, cụ thể: 

- Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ, Thứ Ba ngày 21/6/2022 (đúng 6 giờ 00 

phút các thành viên Đoàn kiểm tra số 2 của UBND tỉnh tập trung tại trụ sở 

UBND tỉnh để xuất phát). 

- Địa điểm: 

+ 8 giờ 00 phút - 8 giờ 30 phút: kiểm tra tại Hợp tác xã chăn nuôi lợn An 

Hồng, xã Hoa Thám; 
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+ 9 giờ 00 phút - 9 giờ 30 phút: kiểm tra Mô hình trồng cây lấy hạt công 

nghệ cao; 

+ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 phút: làm việc tại trụ sở UBND xã Hoa Thám. 

b) Tại huyện Bắc Sơn 

Kiểm tra thực tế một số công trình, dự án, mô hình tại xã Vũ Lăng, sau đó 

làm việc tại trụ sở UBND huyện Bắc Sơn, cụ thể: 

- Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ, Thứ Ba ngày 21/6/2022.  

- Địa điểm:  

+ 14 giờ 00 - 14 giờ 30 phút: kiểm tra Mô hình liên kết sản xuất cây Gai 

Xanh AP1 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thế Hưng, xã Vũ Lăng. 

+ 14 giờ 45 phút: kiểm tra Mô hình liên kết sản xuất, sơ chế cá nước ngọt 

của HTX thủy sản Lê Hồng Phong, xã Vũ Lăng. 

+ 15 giờ 30 phút:  làm việc tại trụ sở UBND huyện Bắc Sơn.  

II. NỘI DUNG KIỂM TRA  

Theo khoản 1 tại Chương trình số 26/CTr-UBND ngày 28/5/2022 của 

UBND tỉnh, cụ thể: 

- UBND huyện Bình Gia: về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; 

phát triển du lịch; xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuỗi giá trị trong 

lĩnh vực nông nghiệp; tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019, số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về 

chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020 - 2025; thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn.  

- UBND huyện Bắc Sơn: về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; 

phát triển du lịch; xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuỗi giá trị trong 

lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các huyện Bình Gia, Bắc Sơn chuẩn bị báo cáo và các điều kiện 

cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, mời các thành phần liên quan dự làm việc. 

2. Các thành viên Đoàn kiểm tra nghiên cứu các báo cáo của UBND các 

huyện Bình Gia, Bắc Sơn để chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc kiểm tra, gửi ý 

kiến tham gia về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 18/6/2022 (báo cáo gửi kèm 

theo trên VNPT-iOffice). 

3. Về phương tiện:  

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng 

UBND tỉnh tháp tùng);  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính, Sở Nội vụ đi chung xe do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí; 
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- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải 

đi chung xe do Sở Giao thông vận tải bố trí; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Thông tin và Truyền thông đi xe chung do Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch bố trí; 

- Sở Khoa học và Công nghệ, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình, 

Báo Lạng Sơn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đi chung xe do Sở Khoa học và 

Công nghệ bố trí. 

Các sở, ngành, cơ quan chủ động liên hệ phương tiện, thống nhất thời 

gian, địa điểm xuất phát bảo đảm lịch trình công tác. 

Kính mời các thành phần tham dự./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần Đoàn kiểm tra;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh            

(cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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