
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số:  64/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 08 tháng 6 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Sở Công thương về việc thực hiện chính sách  

hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

Thực hiện Thông báo số 58/TB-SCT ngày 05/6/2020 của Sở Công Thương 

tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo lịch kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ 

đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

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

1. Thành phần  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng KT&HT huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực IV huyện Văn Quan; 

- Công ty TNHH Việt Đức Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo UBND các xã có chợ đã được chuyển giao: Liên Hội, Tân 

Đoàn, Yên Phúc. 

2. Nội dung: Kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh 

doanh, khai thác chợ nông thôn và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông 

thôn trên địa bàn theo Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của 

HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030; Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 

22/02/2018 của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030; Quyết định số 

05/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số nội 

dung của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2020 (Thứ tư). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp Tầng II, UBND huyện Văn Quan. 

5. Tổ chức thực hiện  

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu xây dựng báo cáo chung của 

huyện xong trước ngày 10/6/2020 và chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc làm việc. 
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- Công ty TNHH Việt Đức xây dựng báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực 

hiện sau khi nhận chuyển giao quản lý, kinh doanh, khai thác chợ nông thôn. Các 

tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong triển khai thực hiện. 

- Các thành phần tham gia họp chuẩn bị ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như thành phần mời họp;                                            
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 
 
                                                                                         
 

 

          
                                                                           

 


