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THÔNG BÁO 

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 
 

 

Để chuẩn bị cho kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến tổ 

chức vào cuối tháng 3 năm 2020 và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sự 

nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình 30a, chương 

trình 135 trên địa bàn tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Chương trình 

khảo sát, cụ thể như sau:  

I. NÔỊ DUNG, HÌNH THỨC KHẢO SÁT 

1. Nội dung: Tình hình, kết quả thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển 

sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các năm 2018, 

2019; Dự kiến triển khai, thực hiện, lựa chọn nhân rộng mô hình phát triển sản 

xuất có hiệu quả năm 2020. 

2. Hình thức 

- Khảo sát trực tiếp tại các huyện: Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc, Hữu 

Lũng 

- Khảo sát qua báo cáo đối với UBND các huyện: Bắc Sơn, Văn Lãng, 

Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

KHẢO SÁT TRỰC TIẾP:  

1. Đoàn số 1: Huyện Bình Gia, ngày 26/02/2020 

2. Đoàn số 2: Huyện Cao Lộc, ngày 24/02/2020 

3. Đoàn số 3: Huyện Văn Quan, ngày 26/02/2020 

4. Đoàn số 4: Huyện Hữu Lũng, ngày 26/02/2020 

(Chi tiết phụ biểu kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo huyện 

xây dựng báo cáo theo nội dung Đề cương báo cáo đoàn khảo sát gửi kèm 
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Thông báo này gửi về Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chậm nhất ngày 

24/02/2020; chỉ đạo UBND các xã đoàn đến khảo sát xây dựng báo cáo, chuẩn bị 

các tài liệu liên quan gửi đoàn khảo sát;  

2. Đề nghị các huyện bố trí thành phần, địa điểm làm viêc̣ với Đoàn: 

thành phần làm việc đảm bảo gọn (Nếu các đồng chí lãnh đạo UBND huyện bận 

công việc, có thể ủy quyền cho trưởng phòng chuyên môn làm việc với Đoàn). 

 3. Văn phòng HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động của 

Đoàn khảo sát theo chương trình. Các Đoàn khảo sát tập trung tại Trụ sở HĐND 

tỉnh để xuất phát, thời gian xuất phát đo Trưởng đoàn quyết định. 

 Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với ông Lương Đình Linh, chuyên 

viên phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh; số điện thoại: 02053.811.484 

hoặc 0949.282.998. 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trưc̣ HĐND tỉnh (b/c);  

- Thành phần Đoàn khảo sát; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố 

- C,PVP HĐND tỉnh; 

- Phòng TH, HC-TC-QT, KT; 

- Lưu:  VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Trần Thanh Nhàn  
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