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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra số 1 về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2020, công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư 

công năm 2021 và triển khai nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tình hình và kết quả triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 
  

 

Thực hiện Thông báo số 188/TB-SKHĐT ngày 06/9/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc Thông báo Lịch kiểm tra tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2020, công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, đầu tư công năm 2021 và triển khai nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tình hình và kết 

quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các thành phần 

tham dự làm việc với đoàn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

1.1. Tại UBND xã Mai Sao  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;  

- UBND xã Mai Sao: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, công chức 

phụ trách. Đề nghị UBND xã mời giúp Trưởng các thôn có nhu cầu thụ 

hưởng chính sách tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.  

1.2. Tại phòng họp tầng 2 - Trụ sở UBND huyện 

- Thường trực HĐND huyện (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;  

- Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện;  

- Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện Chi Lăng; 
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- Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh huyện Chi Lăng; 

- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

2. Nội dung 

2.1. Tại UBND xã Mai Sao 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra số 1 về kết quả tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 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. 

2.2. Tại UBND huyện Chi Lăng 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra số 1 về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2020, công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 

năm 2021 và lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 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. 

3. Thời gian, địa điểm: Ngày 16 tháng 9 năm 2020. 

- Từ 14 giờ 00 phút: Tại UBND xã Mai Sao. 

- Từ 15 giờ 00 phút: Tại phòng họp tầng 2 - Trụ sở UBND huyện Chi Lăng. 

 4. Tổ chức thực hiện  

4.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chuẩn bị báo cáo về tiến độ giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2020, công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đầu tư công năm 2021 và lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. Tổng hợp báo cáo của các đơn vị để phục vụ đoàn kiểm tra (Bổ sung 

vào Báo cáo số 604/BC-UBND ngày 07/9/2020 của UBND huyện). 

4.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Báo cáo về kết quả tổ 

chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 

của HĐND tỉnh và kết quả triển khai thực hiện các mô hình, dự án sử dụng vốn 

sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 (Hoàn thành 

trước 16h00 ngày 14/9/2020 gửi phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp). 

4.3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện: Báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện các mô hình, dự án sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 (Hoàn thành 

trước 16h00 ngày 14/9/2020 gửi phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp). 

4.4. UBND xã Mai Sao: Chuẩn bị báo cáo về kết quả tổ chức triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 

trên địa bàn xã. Chủ động chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, bố trí hội trường làm 

việc với Đoàn kiểm tra số 1. 

4.5. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, 

bố trí hội trường làm việc với Đoàn kiểm tra số 1.  
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Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng 

thành phần, thời gian và địa điểm trên./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH.  

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

 

 
Nông Thị Lụa 
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