
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:1000/UBND-VP 

V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

cuộc khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh Lạng Sơn 

Văn Quan, ngày 30 tháng 9  năm 2019 

Kính gửi:  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

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

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất. 

Thực hiện Kế hoạch số 582/KH-HĐND-KTNS ngày 27/9/2019 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lạng Sơn về khảo sát tình hình thực hiện Nghị 

quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách 

trên địa bàn tỉnh năm 2019; xây dựng dự toán ngân sách năm 2020. 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cuộc khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh; UBND huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. 

2. Nội dung: 

Đoàn Khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh Lạng Sơn khảo sát tình 

hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ 

bản, thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2019; xây dựng dự toán ngân sách 

năm 2020. 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 01 buổi, từ 08h00' ngày 09/10/2019 (thứ Tư). 

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng II, trụ sở UBND huyện. 
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4. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Tài Chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu xây dựng báo cáo theo nội dung Kế hoạch số 582/KH-HĐND-

KTNS. Hoàn thành trước 06/10/2019. 

- Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng báo 

cáo gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 04/10/2019 để tổng hợp báo cáo 

của UBND huyện. Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo theo quy định. 

(Gửi kèm theo Kế hoạch 582/KH-HĐND-KTNS của ngày 27/9/2019 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lạng Sơn). 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc thực hiện. Công văn này thay cho giấy mời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- CVP, PCVP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 

 

 

 

 

 


