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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện  

các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG  

nông thôn mới và tình hình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp 

Thực hiện Công văn số 1540/SNN-PTNT ngày 22/9/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về thời gian kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình 

thực hiện các dự án mô hình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình quốc 

gia nông thôn mới và tình hình hoạt động của các HTX nông nghiệp. UBND 

huyện Chi Lăng mời các thành phần dự làm việc với Đoàn cụ thể như sau: 

I. Thành phần 

1. Cấp huyện 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. 

- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - 

Kế hoạch. 

- Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.  

2. Cấp xã 

- UBND xã Mai Sao: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND xã, Công chức 

phụ trách công tác nông lâm nghiệp, nông thôn mới xã; công chức và các đại diện 

đoàn thể xã có liên quan (do xã lựa chọn mời). 

- Hợp tác xã nông nghiệp: Mời các thành viên Hội đồng quản trị, Giám 

đốc, kiểm soát viên của 02 HTX:  Hợp tác xã chăn nuôi Thỏ Ngọc Thạch; HTX 

dịch vụ và sản xuất nông nghiệp xã Mai Sao (Đề nghị UBND xã mời giúp). 

II. Nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn kiểm tra 

1. Nội dung: Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các mô hình, 

dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG nông thôn mới và tình hình 

hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp. 

2. Phương pháp: 

- Làm việc trực tiếp tại UBND xã, hợp tác xã nông nghiệp; Kiểm tra thực 

tế các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và việc nhân rộng mô hình.  

- Kiểm tra trực tiếp một số hộ dân, xã viên được thụ hưởng mô hình. 

- Kiểm tra qua báo cáo đánh giá, hồ sơ và thảo luận, trao đổi với huyện, 

hợp tác xã được kiểm tra, giám sát. 



III. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 24/9/2020 (Thứ năm). 

- Địa điểm: Tại UBND xã Mai Sao, huyện Chi Lăng. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chuẩn bị báo cáo và các tài 

liệu có liên quan phục vụ công tác của Đoàn kiểm tra, giám sát. 

2. Đề nghị UBND xã Mai Sao chuẩn bị Hội trường, báo cáo và các hồ sơ 

có liên quan đến các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc 

gia nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2020. 

3. Hợp tác xã chăn nuôi Thỏ Ngọc Thạch; HTX dịch vụ và sản xuất nông 

nghiệp xã Mai Sao: Đề nghị các HTX chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ liên quan 

đến việc thành lập, kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của các HTX. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự đầy đủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN (Thông). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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