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    Số:        /GM-UBND                 Cao Lộc, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với  Đoàn khảo sát về các mô hình phát triển sản xuất  

và hỗ trợ đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất thuộc Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

 

Thưc hiện Thông báo số 64/TB-HĐND ngày 19/02/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về Chương trình khảo sát về các mô hình phát triển sản xuất và 

hỗ trợ đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới, Chương trình 30a, Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn.  Đoàn khảo sát số 2 do đồng chí Trần Thanh Nhàn, Chánh văn phòng HĐND 

tỉnh làm Trưởng đoàn đến làm việc trên địa bàn huyện Cao Lộc. UBND huyện Cao 

Lộc mời các thành phần tham dự như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian, địa điểm: 

- 01 buổi, bắt đầu từ 13 giờ, ngày 24/02/2020, đoàn xuất phát từ HĐND tỉnh 

đi vào xã Cao Lâu và xã Xuất Lễ. 

- Dự kiến từ 14 giờ 15 phút khảo sát tại mô hình trồng và chăm sóc cây Sở, 

mô hình sản xuất Hồi theo tiêu chuẩn Hữu cơ tại xã Cao Lâu và xã Xuất Lễ.  

- Dự kiến 15 giờ 30 phút làm việc với UBND huyện Cao Lộc, UBND xã 

Cao Lâu, Đảng ủy, UBND xã Xuất Lễ tại Hội trường UBND xã Xuất Lễ. 

2. Thành phần làm việc: 

2.1 Đoàn của tỉnh:  

-  Bà Trần Thanh Nhàn, Chánh văn phòng HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn. 

- Ông Lộc Minh Hiệp, Phó Chánh Văn Phòng HĐND tỉnh. 

- Ông Lương Đình Linh, Chuyên viên Phòng tổng hợp, Văn phòng HĐND 

tỉnh. 

2.2 Thành phần của huyện:  

- Mời Đồng chí Nguyễn Văn Đông - PCT HĐND huyện dự. 

- Đồng chí Hoàng Quy – PCT UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Tài chính Kế hoạch, Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. 

2.3 Thành phần của cấp xã. 

- Xã Cao Lâu: Mời Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Công chức địa chính nông 

lâm xã Cao Lâu. 

-Xã Xuất Lễ: Mời Bí thư, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và các đồng 

chí cán bộ, công chức xã có liên quan. 
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II. NỘI DUNG KHẢO SÁT  

Theo Thông báo số 64/TB-HĐND ngày 19/02/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

chuẩn bị báo cáo hồ sơ, tài liệu của UBND huyện phục vụ Đoàn khảo sát. Đồng 

thời trao đổi với các xã Cao Lâu, Xuất Lễ về mô hình, địa điểm đưa đoàn đến khảo 

sát. Thông báo rõ lịch trình của Đoàn. 

2. UBND xã Xuất Lễ, xã Cao Lâu chuẩn bị báo cáo theo đề cương yêu cầu 

của Đoàn khảo sát, đồng thời chuẩn bị địa điểm để Đoàn khảo sát đến thăm các mô 

hình sản xuất Sở, Hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ khi Đoàn khảo sát làm việc trên địa 

bàn xã. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe phục vụ lãnh đạo và các 

thành phần làm việc với Đoàn khảo sát. Liên hệ với UBND xã Xuất Lễ chuẩn bị 

Hội trường làm việc. 

UBND huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự. Xe oto xuất 

phát từ sân UBND huyện lúc 13 giờ ngày 24/02/2020. /. 
 

Nơi nhận:  
- Thành phần làm việc;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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