
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-SCT Lạng Sơn, ngày       tháng  6  năm 2020 

 

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 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-SCT ngày 29/5/2020 của Sở Công Thương 

về kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Công Thương thông báo lịch kiểm tra như sau:     

1. Thành phần tham gia 

1.1. Thành phần Đoàn kiểm tra 

- Lãnh đạo Sở Công Thương - Trưởng đoàn; 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý thương mại; 

- Đại diện Lãnh đạo phòng Kế hoạch – Tổng hợp. 

1.2. Thành phần đơn vị được kiểm tra 

- Lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn liên quan do 

đơn vị bố trí; 

- Đại diện UBND xã có chợ đã được giao quản lý (UBND huyện mời); 

- Đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp, HTX đã được giao quản lý chợ 

trên địa bàn huyện (UBND huyện mời). 

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra 

- Tại huyện Văn Quan: 14h00’ ngày 10/6/2020 (Thứ Tư) 

- Tại huyện Bắc Sơn: 14h00’ ngày 11/6/2020 (Thứ Năm) 

3. Nội dung: Theo nội dung cụ thể tại Kế hoạch số 50/KH-SCT ngày 

29/5/2020 của Sở Công Thương về kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ 

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

4. Tổ chức thực hiện: 

- Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra thực tế 01-02 chợ xã đã được chuyển giao 

(đề nghị UBND huyện lựa chọn). Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế, Đoàn 

kiểm tra sẽ có buổi làm việc với UBND huyện và các đơn vị được giao quản lý 

chợ tại địa điểm do UBND huyện bố trí. 

- Đề nghị UBND huyện bố trí phòng họp và chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn, các tổ chức được giao quản lý chợ chuẩn bị báo cáo với các nội dung tại 

Kế hoạch số 50/KH-SCT ngày 29/5/2020 của Sở Công Thương và đưa Đoàn 

công tác đi kiểm tra thực tế. 
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- Đề nghị các thành phần tham gia buổi kiểm tra chuẩn bị nội dung làm 

việc theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Văn phòng Sở Công Thương bố trí phương tiện. 

Sở Công Thương trân trọng thông báo và đề nghị đơn vị quan tâm, phối 

hợp thực hiện./.  

 (Thông báo này thay cho Giấy mời) 

 

Nơi nhận: 
- UBND các huyện: Bắc Sơn, Văn Quan; 

- Phòng KT và HT các huyện: Bắc Sơn, Văn 

Quan; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TH; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu VT, QLTM. 

      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

        Phùng Quang Hội 
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