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GIẤY MỜI 

Làm việc với  Đoàn Giám sát về thực hiện Luật Đất đai năm 2013  

và thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất,  kinh doanh  

và sử dụng vật tư nông nghiệp năm 2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/ĐGS-HNDT, ngày 12/3/2020 của Hội Nông 

dân tỉnh Lạng Sơn về Giám sát thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh 

và sử dụng vật tư nông nghiệp tại các huyện: Hữu Lũng, Văn Quan, Cao Lộc, năm 

2020;  Kế hoạch số 130-KH/ĐGS-HNDT, ngày 12/3/2020 của Hội Nông dân tỉnh 

Lạng Sơn về việc Giám sát thực hiện Luật Đất đai năm 2013 tại các huyện: Hữu 

Lũng, Văn Quan, Cao Lộc, năm 2020, Đoàn Giám sát đến làm việc tại huyện Cao 

Lộc. UBND huyện Cao Lộc mời các thành phần dự làm việc với Đoàn Giám sát  

Hội Nông dân tỉnh cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian, địa điểm: 

- 01 buổi, từ 07 giờ 30 phút, ngày 20/3/2020, Khảo sát thực tế 02 đến 03 cơ 

sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Cao Lộc (giao 

phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND  thị trấn Cao Lộc  lựa chọn). 

- Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, Đoàn làm việc tại Phòng họp số 03 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc. 

2. Thành phần làm việc: 

2.1 Đoàn Giám sát của tỉnh:  

Các thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 311 - QĐ/HNDT, ngày 

11/3/2020 của Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn Giám sát thực 

hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp năm 

2020; Quyết định số 312 - QĐ/HNDT, ngày 11/3/2020 của Hội Nông dân tỉnh 

Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn Giám sát thực hiện Luật Đất đai năm 2013. 

2.2 Thành phần của huyện:  

- Đồng chí Hoàng Quy – Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện; 

- Đại diện lãnh đạo phòng, đơn vị: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, 

Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đội 

quản lý thị trường số 2, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. 

2.3 Thành phần của thị trấn Cao Lộc:. 
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- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân thị trấn Cao Lộc; 

- Các Công chức chuyên môn: Nông nghiệp, Tư pháp, Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và Môi trường và một số thành phần liên quan khác (Đề nghị 

UBND thị trấn Cao Lộc mời giúp). 

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT  

1. Giám sát thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng 

vật tư nông nghiệp năm 2020 ( Giao  phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

chuẩn bị báo cáo tóm tắt) 

2. Giám sát thực hiện Luật Đất đai năm 2013( ( Giao  phòng Tài nguyên và 

Môi trường chuẩn bị báo cáo tóm tắt) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND huyện giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

phối hợp với UBND thị trấn Cao Lộc lựa chọn 02 đến 03 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thị trấn để Đoàn Giám sát đến khảo sát thực 

tế tại cơ sở.  

2. UBND thị trấn Cao Lộc  

- Mời các thành phần của thị trấn đến dự làm việc với Đoàn Giám sát đúng 

thành phần, thời gian, địa điểm. 

- Chuẩn bị địa điểm, hồ sơ, tài liệu làm việc với Đoàn Giám sát đảm bảo  

theo kế hoạch.  

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện lựa chọn 

02 đến 03 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thị trấn để 

Đoàn Giám sát đến khảo sát thực tế tại cơ sở đạt hiệu quả 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe phục vụ thành phần làm 

việc với Đoàn Giám sát.  

UBND huyện kính mời các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu tham dự./. 

 

Nơi nhận:  
- Thành phần làm việc của Huyện và xã;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Dũng 

 


