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     Kính gửi: Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Công văn số 130/VPĐP-HCTH ngày 10/6/2019 của Văn phòng điều 

phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc thực hiện 

tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND 

huyện Đình Lập báo cáo công tác chuẩn bị và đăng ký thời gian tổ chức tổng kết 

10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, cụ 

thể như sau: 

1. Công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-BCĐ ngày 11/4/2019 của Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 về việc tổng kết 

10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,  

UBND huyện Đình Lập đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND 

ngày 27/4/2019 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn huyện Đình 

Lập; Công văn số 593/UBND-VPĐP ngày 05/6/2019 về việc báo cáo tổng kết 

10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010-2020. 

Trong đó:  

- Cấp huyện: Dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết cấp huyện xong trước ngày 

15/8/2019. 

Yêu cầu các cơ quan, ban ngành tổng hợp báo cáo tổng kết của đơn vị gửi về 

phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trước ngày 10/7/2019 để tổng hợp, tham mưu 

xây dựng báo cáo tổng kết của UBND huyện. 

- Cấp xã: Lựa chọn xã Cường Lợi để tổ chức Hội nghị tổng kết, các xã còn 

lại xây dựng báo cáo tổng kết theo quy định, thời gian hoàn thành gửi báo cáo về 

UBND huyện xong trước ngày 15/7/2019.  

2. Đăng ký thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 

UBND huyện Đình Lập đăng ký thời gian tổ chức Hội nghị cấp huyện về 

tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập: Dự kiến từ ngày 01 
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đến ngày 10 tháng 8 năm 2019 

Trên đây là công tác chuẩn bị và thời gian đăng ký tổ chức Hội nghị tổng 

kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập./. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nơi nhận: 
- Như trên(eOffice); 

- TT Huyện ủy;                           (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VPĐP; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT 
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