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Đình Lập, ngày 12 tháng 11  năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

Dự buổi đánh giá, thẩm định các tiêu chí 6;8;16 đạt chuẩn nông thôn mới 

 xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

                   Kính gửi:  

- Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các đơn vị: Văn phòng Điều phối xây dựng NTM 

huyện; phòng Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND 

và UBND huyện; 

- UBND xã Bắc Lãng. 

 

 Thực hiện Công văn số 110/VPĐP-KTHT ngày 06/6/2018 của Văn phòng 

điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về việc hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019,     

 Để có cơ sở cho việc công nhận các tiêu chí 6; 8; 16 của xã Bắc Lãng đã 

đạt chuẩn nông thôn mới, UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời đại diện 

lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các cơ quan huyện, xã đến dự buổi đánh giá, thẩm 

định các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của xã Bắc Lãng, cụ thể:   

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn;  Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách nông thôn mới của phòng 

Văn hóa và Thông tin; Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện;  

 - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã và cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí 

NTM xã Bắc Lãng (Nhờ UBND xã mời giúp). 

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 14 tháng 11 năm 2019 (Thứ 5). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng II, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Đình Lập. 

 4. Nội dung: Đánh giá, thẩm định các tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí 6; 

8; 16) theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Bắc Lãng để 



 2 

hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Bắc Lãng đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2019. 

5. Tổ chức thực hiện 

- UBND xã  Bắc Lãng: Chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên trách nông thôn 

mới chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu minh chứng cho các tiêu chí đã đạt và cử lãnh 

đạo, công chức phụ trách các tiêu chí tham dự họp đầy đủ đảm bảo hiệu quả. 

-  Văn phòng điều phối xây dựng NTM, phòng Văn hóa và Thông tin theo 

chức năng nhiệm vụ hướng dẫn xã rà soát, hoàn thiện hồ sơ tài liệu minh chứng 

theo các văn bản hướng dẫn phục vụ cho buổi làm việc, đồng thời đảm bảo cho 

các sở ngành thẩm định./. 

Trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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