
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 151/GM-UBND Văn Quan, ngày 25 tháng 09 năm 2019 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn kiểm tra Công tác chi trả kinh phí hỗ trợ  

trong phòng, chống Bệnh dịch tả lợn Châu phi  

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-SNN ngày 20/9/2019 về kiểm tra công tác 

chi trả kinh phí hỗ trợ trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời: 

1.Thành phần  

1.1. Cấp huyện 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 

1.2. Cấp xã (Các xã chọn đi kiểm tra thực tế: Xã Tri Lễ, Tú Xuyên) 

- Lãnh đạo UBND xã và các thành phần liên quan (Do UBND xã mời). 

(Lưu ý: Lãnh đạo UBND xã và các thành phần liên quan chờ làm việc tại 

UBND các xã đựơc chọn đi thực tế). 

2. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2019. 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng II - Ủy ban Nhân dân huyện. 

4. Nội dung: Kiểm tra công tác chi trả kinh phí hỗ trợ trong phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Văn Quan.  

5. Tổ chức thực hiện: 

- Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp: Chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn kiểm tra theo 

đúng yêu cầu. 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị các ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của 

của lĩnh vực phụ trách. 

Kính mời các đồng chí tham dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 TL. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:         
- Như thành phần mời                                                          

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 



 

                                                                                                                 

 

                                                                                               


