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UBND TỈNH LẠNG SƠN  
SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 63/SCT-KHTCTH 

 

 

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 8  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới năm 2019 của huyện Văn Lãng  

và xã Tân Việt, huyện Văn Lãng 

      

 Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND Tỉnh về 
việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng 
Sơn năm 2019; Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc phân công lãnh đạo UBND 
tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chỉ đạo 
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2019;  

 Theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 
02/4/2019 của UBND tỉnh, Sở Công Thương thông báo kiểm tra tình hình thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 của huyện Văn Lãng và xã Tân 
Việt, huyện Văn Lãng như sau: 

I. THÀNH PHẦN: 

1. Sở Công Thương: Lãnh đạo Sở và đại diện phòng ban chuyên môn; 

2. Đại diện Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

3. Mời Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chủ tịch Liên minh Hợp 
tác xã tỉnh (theo phân công tại Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 02/4/2019); 

4. Mời đại diện Lãnh đạo các Sở liên quan có tiêu chí chưa đạt, gồm: 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo (phụ trách tiêu chí số 5 về Trường học); 

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phụ trách tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất 
văn hóa); 

+ Sở Thông tin và Truyền thông (phụ trách tiêu chí số 8 về Thông tin và 
truyền thông); 

+ Sở Y tế (phụ trách tiêu chí số 15 về Y tế); 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường 
(phụ trách tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm). 

5. Mời đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng, các phòng chuyên môn có 
liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã (đề nghị UBND huyện 
mời giúp). 
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II. NỘI DUNG: 

1. Kiểm tra trách nhiệm của UBND huyện Văn Lãng trong công tác chỉ đạo 
triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 của huyện Văn 
Lãng và xã Tân Việt đối với 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn 
mới. 

2. Kiểm tra cụ thể đối với những tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã 
nông thôn mới chưa đạt gồm: (1) Tiêu chí số 5 về Trường học; (2) Tiêu chí số 6 về 
Cơ sở vật chất văn hóa; (3) Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông; (4) Tiêu chí 
số 10 về Thu nhập; (5) Tiêu chí số 15 về Y tế; (6) Tiêu chí số 17 về Môi trường và 
An toàn thực phẩm. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 8h00 ngày 9/9/2019 (thứ hai).   

2. Địa điểm: Kiểm tra thực địa các tiêu chí chưa đạt sau đó mời các thành 
viên đoàn kiểm tra tập trung làm việc họp tại trụ sở UBND xã Tân Việt, huyện Văn 
Lãng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Để buổi kiểm tra đạt kết quả tốt, Sở Công Thương trân trọng đề nghị các 
Quý cơ quan trong thành phần mời nêu trên chuẩn bị nội dung làm việc, cụ thể như 
sau: 

1. UBND huyện Văn Lãng chuẩn bị: 

- Các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực 
hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đặc biệt là chỉ đạo xã Tân Việt là 
xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

- Xây dựng báo cáo chi tiết gồm các nội dung: Về công tác chỉ đạo, kết quả 
đạt được trong xây dựng nông thôn mới chung trên địa bàn huyện đến nay. Trong 
đó có nội dung báo cáo rõ đối với xã Tân Việt những tiêu chí đã đạt, tiêu chí chưa 
đạt (nguyên nhân chưa đạt, khó khăn vướng mắc, giải pháp tiến độ thời gian thực 
hiện đạt những tiêu chí còn tồn tại để đảm bảo thực hiện đạt trong năm 2019). Báo 
cáo gửi về Sở Công Thương trước ngày 31/8/2019. 

2. Các Sở, ngành phụ trách tiêu chí chưa đạt, trong thành phần mời: 

- Chuẩn bị các tài liệu và ý kiến, đề xuất giải pháp thực hiện đối với tiêu chí 
do cơ quan phụ trách chưa đạt, định hướng thời gian thực hiện đảm bảo đạt trong 
năm 2019 đối với xã Tân Việt. 
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3. UBND xã Tân Việt: 

- Chuẩn bị phòng họp, phân công cán bộ tham dự buổi kiểm tra liên quan tiêu 
chí chưa đạt; báo cáo tóm tắt những tiêu chí đã đạt, giải pháp thực hiện đối với 
những tiêu chí chưa đạt, khó khăn vướng mắc. 

Sở Công Thương trân trọng kính đề nghị các Qúy cơ quan trong thành phần 
mời chủ động và tham gia buổi kiểm tra đảm bảo đầy đủ. 

Mọi thông tin xin liên hệ Sở Công Thương: ông Hoàng Quốc Hoàn, chuyên 
viên phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp; số điện thoại: 098 3636368. 

Lưu ý: Các đơn vị tham gia kiểm tra chủ động thời gian và phương tiện đi 
lại. 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh (để b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Phòng KT&HT huyện Văn Lãng; 
- Lưu VT, KHTCTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 
 

Đinh Kỳ Giang 
 


		2019-08-26T16:12:37+0700
	Việt Nam
	Sở Công thương<socongthuong@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




