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THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch thực hiện Chƣơng trình 

 MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 xã Bắc Lãng 
 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND huyện 

Đình Lập về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

huyện Đình Lập năm 2019; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 22/01/2019 của 

UBND huyện Đình Lập về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới xã Bắc Lãng và xã Kiên Mộc năm 2019, 

 Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Đình 

Lập thông báo lịch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn 

mới năm 2019 trên địa bàn xã Bắc Lãng, cụ thể như sau: 

1. Thời gian kiểm tra: Ngày 08/5/2019 (Thứ tƣ) 

- Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 đi kiểm tra tại các thôn bản Nà Pẻo, Khe 

Cảy, Khe Hả, Khe Phạ, Khe Chòi. 

- Từ 10 giờ 40 về làm việc tại Trụ sở UBND xã. 

2. Thành phần tham gia kiểm tra 

- Lãnh đạo UBND huyện. 

- Lãnh đạo phòng và chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT. 

- Thành phần mời tham gia: Đại diện lãnh đạo các phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin. 

3. Nội dung, phƣơng pháp kiểm tra 

- Đi thực tế: Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các công trình hạ tầng, 

đặc biệt đối với các công trình nhà văn hóa thôn Nà Pẻo, Khe Cảy, Khe Hả, các 

công trình nhà ở dân cư tại thôn Khe Hả, Khe Phạ, Khe Chòi để đảm bảo đạt 

tiêu chí 9 -Nhà ở dân cư; kiểm tra tiến độ thực hiện đối với các tiêu chí môi 

trường tại thôn Khe Cảy, Khe Hả. 

- Làm việc tại trụ sở xã: Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 của xã; báo cáo đánh giá mức 

độ, tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt đến nay và khả năng hoàn thành các 

tiêu chí trong năm 2019; Khó khăn, vướng mắc đối với từng tiêu chí. Đề xuất 

kiến nghị cụ thể với Đoàn kiểm tra. 
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4. Công tác chuẩn bị 

- Đề nghị UBND xã xây dựng báo cáo theo các nội dung kiểm tra; bố trí  

thành phần cùng đoàn đi xuống thôn kiểm tra thực tế và làm việc tại trụ sở 

UBND xã, ngoài ra chuẩn bị các điều kiện khác để phục vụ kiểm tra. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí phương tiện để Đoàn đi kiểm 

tra theo thông báo này. 

- Các thành phần tham gia Đoàn kiểm tra tập trung tại trụ sở UBND 

huyện lúc 07 giờ 00 ngày 08/5/2019 để đi xe chung. 

Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện thông 

báo để các cơ quan, UBND xã Bắc Lãng biết, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:   
- CT, các PCT UBND huyện; 
- VP HĐND và UBND huyện; 

- Các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và 

Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và 

Thông tin; 

- UBND xã Bắc Lãng; 

- Lưu: VT.         

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Minh Cát 
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