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GIẤY MỜI 

Họp đề nghị xét, công nhận xã Bính Xá  

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 

 

                      

                      Kính gửi: 

 

 

- Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

- UBND các xã. 

 

 Căn cứ Hướng dẫn số 94/HD-VPĐP ngày 08/5/2017 của Văn phòng Điều 

phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về hướng dẫn quy định điều kiện, 

trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,   

 UBND huyện Đình Lập tổ chức họp đề nghị xét công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới 2018, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần:  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trưởng Ban, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã; 

- Ủy ban nhân dân xã Bính Xá (gồm có Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng 

Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã, công chức chuyên trách xây dựng 

nông thôn mới). 

2. Thời gian: Từ 09 giờ 00’ ngày 22 tháng 8 năm 2018. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng III Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

4. Nội dung 

Thông qua và lấy ý kiến vào các Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực 

hiện thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới của xã Bính Xá; Báo cáo tổng hợp ý 

kiến tham gia về kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2018 của xã 

Bính Xá; Báo cáo về kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa 

bàn xã đối với việc công nhận xã Bính Xá đạt chuẩn nông thôn mới. Bỏ phiếu 

đề nghị xét công nhận xã Bính Xá đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 



5. Tổ chức thực hiện 

 a) Phòng Nông nghiệp và PTNT: Tham mưu Dự thảo Báo cáo thẩm tra 

hồ sơ và kết quả thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới của xã Bính Xá và Dự 

thảo báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 cho xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn,  chuẩn bị phiếu để hội nghị bỏ phiếu theo quy dịnh. 

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Tổng hợp và thông qua Báo cáo về kết quả 

lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc công nhận 

xã Bính Xá đạt chuẩn nông thôn mới 

c) Các phòng chuyên môn, đơn vị là Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới huyện, theo chức năng, nhiệm vụ thảo luận, tham gia các ý 

kiến đánh giá về kết quả triển khai thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông 

thôn mới được thể hiện trong báo cáo. 

UBND huyện trân trọng kính mời! 

 

Nơi nhận:                                                         TL. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                           

 

 

                                                          

                                                                                Ninh Thu Giang                            
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