
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Đình Lập, ngày   tháng 01  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã Thái Bình đạt chuẩn NTM, 

 xã Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 

 

 Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và 

công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận xã Thái Bình, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận xã Đình Lập, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao năm 202; 

 UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ đón công nhận xã 

Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao năm 2021, với nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

  Nhằm ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các 

cấp, trong đó tôn vinh thành quả đạt được của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã 

Thái Bình trong xây dựng nông thôn mới, xã Đình Lập trong xây dựng nông thôn 

mới nâng cao; đồng thời biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp 

tích cực đối với phòng trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới” trên địa bàn xã Thái Bình và xã Đình Lập.  

 Góp phần tuyên truyền, động viên tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp để địa 

phương giữ vững danh hiệu đã đạt được, đồng thời giới thiệu để các địa phương 

khác tham khảo, học tập. 

 2. Yêu cầu 

 Nghi thức tổ chức buổi Lễ đón nhận phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở, 

đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, không phô trương hình thức, gây lãng phí tốn kém. 

UBND xã Thái Bình và xã Đình Lập tổ chức thông báo rộng rãi để người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã biết và tham gia. 

 Các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các doanh nghiệp, doanh 

nhân căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực tham gia hưởng ứng bằng những việc 

làm cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn huyện. Lễ đón Bằng công nhận phải thực hiện đúng các quy 
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định của Ban chỉ đạo đề ra, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đoàn kết, ngăn 

chặn mọi biểu hiện tiêu cực. 

 II. NỘI DUNG ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN XÃ THÁI BÌNH ĐẠT 

CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021 

1. Thành phần 

a) Cấp tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh; 

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và 

PTNT, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Phóng 

viên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lạng Sơn tỉnh. 

 b) Cấp huyện  

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và các đoàn thể 

chính trị huyện;  

- Các phòng chuyên môn phụ trách các tiêu chí nông thôn mới và các ngành: 

Công an, Ban CHQS huyện, Trung tâm Y tế, Chi cục Thống kê. 

 c) Cấp xã: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

và các tổ chức đoàn thể xã, thành viên Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã, 

Trưởng, Phó Ban phát triển thôn và đại diện nhân dân các thôn xã Thái Bình. Cán 

bộ, lãnh đạo xã nghỉ hưu qua các thời kỳ (UBND xã mời). 

 d) Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu và có nhiều đóng góp trong 

quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021 (Do UBND xã chủ động lựa 

chọn, lập danh sách mời). 

 2. Quy mô: Dự kiến số lượng 100 đại biểu. 

 3. Nội dung: Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc công nhận xã Thái Bình đạt “Chuẩn nông thôn mới” năm 2021; đón nhận 

Bằng công nhận xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới 2021; khen thưởng các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phong trào thi đua “Đình Lập cùng cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Thái Bình. 

 4. Thời gian và địa điểm: 

 - Thời gian: Tổ chức 01 buổi, ngày 16 tháng 02 năm 2022 (Thứ 4). 

 - Địa điểm: Tại Nhà văn hóa xã Thái Bình (thôn Bản Phục, xã Thái Bình, 

huyện Đình Lập). 

 5. Kinh phí tổ chức: Do ngân sách nhà nước đảm bảo; kinh phí khen 

thưởng từ nguồn kinh phí thi đua - khen thưởng của huyện.   

 III. NỘI DUNG ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN XÃ ĐÌNH LẬP ĐẠT CHUẨN 

NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

1. Thành phần 
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1.1. Cấp tỉnh 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, 

Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối chương 

trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình, 

Báo Lạng Sơn tỉnh. 

1.2. Cấp huyện:  

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và các đoàn 

thể chính trị huyện;  

- Các phòng chuyên môn phụ trách các tiêu chí (Nông nghiệp và PTNT, Lao 

động, TBXH - Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và 

Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Văn Phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Công an 

huyện, Thống Kê, Trung tâm Y tế) 

1.3. Cấp xã: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

và các tổ chức đoàn thể xã, thành viên Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã, 

Trưởng, Phó Ban phát triển thôn và đại diện nhân dân các thôn xã Thái Bình. Cán 

bộ, lãnh đạo xã nghỉ hưu qua các thời kỳ (UBND xã mời). 

1.4. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu và có nhiều đóng góp 

trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021 (Do UBND 

xã chủ động lựa chọn, lập danh sách mời). 

2. Quy mô: 80 đại biểu. 

3. Nội dung: Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc công nhận xã Đình Lập, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

năm 2021; đón nhận bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 

2021; khen thưởng một số tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” tại xã Đình Lập. 

4. Thời gian và địa điểm 

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 02 năm 2022 (Thứ 2). 

Địa điểm: Tại Nhà văn hóa xã Đình Lập - Thôn Kim Quán, xã Đình Lập 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện: Chủ trì phối hợp với các 

đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện 

theo kế hoạch; Tham mưu giấy mời của UBND huyện mời các đại biểu Tỉnh và 

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí ủy viên Ban Thường 

vụ Huyện ủy. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện đúng tiến độ, kế 

hoạch đề ra. 

2. UBND xã Thái Bình  

Xây dựng chương trình, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cán bộ, công 

chức để tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết 
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(hội trường, bàn ghế, loa míc, in hoa cài ngực ...) để tổ chức buổi Lễ đón nhận đạt 

kết quả tốt; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện 

trang trí maket, cờ, hoa, khẩu hiệu tuyên truyền, các tiết mục văn nghệ...; chỉ đạo 

dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm tại các thôn, Nhà văn hóa và trụ sở UBND 

xã đảm bảo mỹ quan sạch đẹp, trang trọng; chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ chào 

mừng; tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ tổ quốc, tham gia Lễ đón Bằng 

công nhận xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới 2021. Chịu trách nhiệm mời các 

đại biểu (gồm các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã) đảm bảo đúng thời 

gian quy định; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông của buổi lễ; Hoàn thiện 

các hồ sơ, thủ tục cần thiết để thanh quyết toán kinh phí tổ chức buổi lễ. 

3. UBND xã Đình Lập 

 Xây dựng kế hoạch, chương trình, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng 

cán bộ, công chức để tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch. Chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết (hội trường, bàn ghế, loa míc, in hoa cài ...) để tổ chức buổi Lễ đón nhận 

đạt kết quả tốt; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

trang trí maket, cờ, hoa, khẩu hiệu tuyên truyền...; chỉ đạo dọn vệ sinh đường làng, 

ngõ xóm tại các thôn đảm bảo mỹ quan xanh- sạch- đẹp; chuẩn bị chương trình văn 

nghệ chào mừng, chủ đề về xây dựng nông thôn mới, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa 

xuân, quê hương đất nước; tổ chức cho các thôn trưng bày, giới thiệu các sản phẩm 

đặc sản của địa phương; tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, tham gia 

Lễ đón nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”; gửi giấy mời đến các đại 

biểu của huyện và các xã đảm bảo đúng thời gian quy định. Đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn giao thông của buổi lễ. Ban hành Quyết định thành lập các tiểu ban giúp 

việc trong buổi lễ công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

 4. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 Phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện, 

hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã Thái Bình, UBND xã Đình Lập làm công tác tổ 

chức, đón tiếp đại biểu.  

 5. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông  

 Phối hợp với UBND xã Thái Bình, UBND xã Đình Lập chuẩn bị văn nghệ 

chào mừng, chủ đề về xây dựng nông thôn mới, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương 

đất nước; chuẩn bị  tăng âm, loa đài, trang trí maket, cờ, hoa, khẩu hiệu tuyên 

truyền...; cử cán bộ phụ trách âm thanh tại buổi Lễ. 

 Xây dựng phóng sự về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

Thái Bình và nông thôn mới nâng cao xã Đình Lập phục vụ trình chiếu tại buổi lễ, 

Cử phóng viên đưa tin về buổi lễ để người dân biết và theo dõi. 

 6. Phòng Nội vụ huyện 

 Phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM huyện và UBND 

xã Thái Bình đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào 

xây dựng nông thôn mới, UBND xã Đình Lập đề nghị khen thưởng tập thể và cá 

nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao; thực hiện công 

tác thi đua, khen thưởng, cử cán bộ phục vụ công tác khen thưởng.  
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7. Công an huyện 

 Chủ trì tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng và tổ chức phương án 

đảm bảo an toàn giao thông cho buổi Lễ đón chuẩn nông thôn mới xã Thái Bình 

ngày 16/02/2022 và Lễ đón chuẩn nông thôn mới nâng cao xã Đình Lập ngày 

21/02/2022. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Tham mưu hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ đón nhận xã Thái Bình đạt chuẩn nông 

thôn mới, xã Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểm tra đơn vị thực 

hiện dự toán, quyết toán theo quy định. 

9. Các Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia 

huyện 

 Tham gia đón tiếp các đại biểu đến dự tại buổi lễ theo sự phân công của 

Ban Tổ chức Hội nghị. 

 UBND huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND xã Thái Bình 

và UBND xã Đình Lập thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (BC);                
- Thường trực Huyện ủy;    

- Thường trực HĐND huyện; 

- Các đồng chí Ban Thường vụ huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- UBMTTQ huyện; 

- Thành viên BCĐCTTMTQG huyện;  

- Các phòng chuyên môn phụ trách tiêu chi; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Lễ đón bằng công nhận xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 

(Ngày 16/02/2022 tại xã Thái Bình) 

 

TT Nội dung Đơn vị thực hiện 
Ghi 

chú 

1.  Đón tiếp đại biểu Lãnh đạo UBND xã Thái Bình  

2.  Văn nghệ chào mừng 
UBND xã Thái Bình, phối hợp với 

Trung tâm Văn hóa TT&TT 

 

3.  
Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu 

đại biểu 
UBND xã Thái Bình 

 

4.  
Báo cáo kết quả xây dựng nông 

thôn mới của xã. 
Lãnh đạo UBND xã Thái Bình 

 

5.  Phóng sự 
Trung tâm Văn hóa-Thể thao và TT, 

UBND xã Thái Bình 

 

6.  
Công bố quyết định công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới 
Lãnh đạo VP Điều phối XDNTM Tỉnh 

 

7.  
Trao Bằng công nhận “Xã đạt 

chuẩn nông thôn mới” 
Lãnh đạo UBND tỉnh 

 

8.  Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh  

9.  Phát biểu cảm ơn Lãnh đạo UBND xã Thái Bình  

10.  Công tác thi đua khen thưởng Phòng Nội vụ  

11.  
Phát biểu đáp từ và bế mạc Lễ của 

Lãnh đạo UBND xã Thái Bình. 
Lãnh đạo UBND xã Thái Bình 
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Maket trang trí  

 

 

 

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – UBMTTQ XÃ THÁI BÌNH 
 

 

 

 

 

 

LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN 
XÃ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH LẠNG SƠN 

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Bình, ngày  16  tháng 02 năm 2022     
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CHƯƠNG TRÌNH  
Lễ đón bằng công nhận xã Đình Lập đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 

(Ngày 21/02/2022 tại Nhà văn hóa xã Đình Lập) 

 

TT Nội dung Đơn vị thực hiện Ghi chú 

1 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức  

2 Văn nghệ chào mừng UBND xã Đình Lập  

3 
Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu 

đại biểu 

UBND xã Đình Lập  

4 

Báo cáo bằng hình ảnh (phóng sự) 

về quá trình triển khai thực hiện 

xây dựng xã nông thôn mới nâng 

cao trên địa bàn xã Đình Lập 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện Đình Lập 

phối hợp với UBND xã Đình Lập 

 

5 

Công bố quyết định công nhận xã  

đạt  chuẩn  nông  thôn  mới nâng 

cao 

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh 

 

6 
Trao Bằng công nhận “Xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao” 

Lãnh đạo UBND tỉnh  

7 Phát biểu của Tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh  

8 Phát biểu cảm ơn  Lãnh đạo UBND xã Đình Lập  

9 Công tác thi đua khen thưởng Lãnh đạo phòng Nội vụ  

10 
Phát  biểu tiếp thu và bế  mạc buổi 

lễ 

Lãnh đạo UBND xã Đình Lập  
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Maket trang trí  

 

 

 

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – UBMTTQ XÃ ĐÌNH LẬP 
 

 

 

 

 

 

LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN 
XÃ ĐÌNH LẬP, HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH LẠNG SƠN 

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Đình Lập, ngày  21  tháng 02 năm 2022 

 

 



Mẫu nội dung Giấy mời 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP  

 

 

 

 

 

 

GIẤY MỜI 

DỰ LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN 

XÃ THÁI BÌNH HUYỆN ĐÌNH LẬP 

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 

NĂM 2021 

 

 

 

Kính gửi:..................................... 

.................................................... 

.................................................... 

CHƯƠNG TRÌNH 

 

Từ 08 giờ: Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức 

Từ 08 giờ 30 phút: Chương trình Lễ đón nhận 

1. Văn nghệ chào mừng 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

3. Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của xã 

Thái Bình. 

4. Phóng sự 

5. Công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới 

6. Trao bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn 

mới” 

7. Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh 

8. Phát biểu của lãnh đạo UBND huyện 

9. Công tác thi đua khen thưởng 

10. Phát biểu tiếp thu và bế mạc của Lãnh đạo xã Thái 

Bình. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP  

 

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI 

............................................................. 

............................................................ 

ĐẾN DỰ 

LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN XÃ THÁI 

BÌNH HUYỆN ĐÌNH LẬP ĐẠT CHUẨN 

NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021 
 

 

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 16/02/2022 

Địa điểm: Tại nhà văn hóa xã Thái Bình (thôn 

Bản Mục, xã Thái Bình) 

 

Trân trọng kính mời!. 

TM. UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CHỦ TỊCH 
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Mẫu giấy mời 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP  

 

 

 

 

 

 

GIẤY MỜI 

DỰ LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN 

XÃ ĐÌNH LẬP HUYỆN ĐÌNH LẬP 

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 

NÂNG CAO NĂM 2021 

 

 

 

Kính gửi:..................................... 

.................................................... 

.................................................... 

CHƯƠNG TRÌNH 

 

Từ 08 giờ: Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức 

Từ 08 giờ 30 phút: Chương trình Lễ đón nhận 

1. Văn nghệ chào mừng 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

3. Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 

nâng cao của xã Đình Lập. 

4. Phóng sự 

5. Công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao 

6. Trao bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao” 

7. Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh 

8. Phát biểu của lãnh đạo UBND huyện 

9. Công tác thi đua khen thưởng 

10. Phát biểu tiếp thu và bế mạc của Lãnh đạo 

xã Đình Lập. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP  
 

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI 

............................................................. 

............................................................ 

ĐẾN DỰ 

LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN XÃ ĐÌNH 

LẬP HUYỆN ĐÌNH LẬP ĐẠT CHUẨN 

NTM NÂNG CAO NĂM 2021 
 

 

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 21/02/2022 

Địa điểm: Tại nhà văn hóa xã Đình Lập 

(thôn Kim Quán, xã Đình Lập) 
 

Trân trọng kính mời!. 

TM. UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CHỦ TỊCH 
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