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             Kính gửi: Các thành viên Hội đồng thẩm định khu dân cư           

nông thôn mới kiểu mẫu huyện 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019-2020; Hướng dẫn số 43/HD-VPĐP ngày 

09/4/2020 của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Lạng Sơn Thực hiện xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và Quy trình công nhận khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu; 

Căn cứ Quyết định số 4890/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Đình Lập về thành lập Hội đồng thẩm định Khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu cấp huyện thẩm định, xét, công nhận thôn Khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Đình Lập; 

Căn cứ Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 17/11/2021 của UBND xã Đình 

Lập về việc thẩm định, xét, công nhận thôn Còn Đuống, xã Đình Lập đạt chuẩn 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021,  

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

cầu các thành viên cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí được phân công tại 

Quyết định số 4890/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện 

Đình Lập, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xem xét, thẩm 

định, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

thôn Còn Đuống, xã Đình Lập theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 1271/QĐ-

UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở Dự thảo báo cáo 

tổng hợp của Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện gửi kèm Công văn này, 

để Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện có đủ hồ 

sơ, điều kiện trình UBND huyện xem xét, quyết định công nhận thôn Còn 

Đuống, xã Đình Lập đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. 

(Có dự thảo báo cáo kết quả tổng hợp các tiêu chí thôn Còn Đuống, xã Đình 

Lập gửi kèm Công văn này trên iofice). 
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 Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Điều phối 

chương trình xây dựng nông thôn mới huyện (qua phòng Nông nghiệp và 

PTNT) trước ngày 07/01/2022 để tổng hợp theo quy định. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị xem xét, thẩm định, đánh giá kết quả các tiêu 

chí do đơn vị phụ trách, gửi ý kiến đánh giá kết quả theo đúng thời gian trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Quyết định số 4890/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Điều phối NTM huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thanh Đạm 
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DANH SÁCH 

 

1. Ông Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn 

phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; 

 2. Bà Nông Thị Yến Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, Phó Chủ 

tịch Hội đồng thẩm định; 

3. Ông Nguyễn Công Hưng, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy viên; 

 4. Bà Hoàng Thị Kim Hoạt, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy 

viên; 

5. Ông Nguyễn Chiến Hiệp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

viên; 

6. Bà Đặng Biên Thùy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên; 

7. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc, Ủy viên; 

8. Ông Lộc Thành Viên, Đội trưởng Tổng hợp Công an huyện, Ủy viên; 

9. Bà Vũ Thị Hương, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên 

kiêm thư ký Hội đồng. 
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