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GIẤY MỜI 

Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng  
nông thôn mới tại xã Gia Lộc phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019;  

xã Chi Lăng xã nông thôn mới nâng cao; khu dân cư kiểu mẫu các xã:  
Chi Lăng, Quang Lang, Mai Sao, Hòa Bình, Bằng Mạc, Vạn Linh 

 

Thực hiện Thông báo số 31/TB-SNN, ngày 05/6/2019 của Sở Nông nghiệp 
và PTNT tỉnh Lạng Sơn về lịch kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. UBND huyện Chi Lăng mời các 
thành tham gia như sau: 

1. Thành phần mời 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Điện lực 
Chi Lăng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện, Văn phòng Điều phối huyện; 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các thành viên BCĐ, Ban Quản lý 
xây dựng nông thôn mới xã Gia Lộc; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn xã Gia Lộc (đề 
nghị UBND xã mời giúp). 

2. Nội dung: Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Chương trình xây dựng 
nông thôn mới xã Gia Lộc, phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019; xã Chi Lăng nông 
thôn mới nâng cao; khu dân cư kiểu mẫu các xã: Chi Lăng, Quang Lang, Mai Sao, 
Hòa Bình, Bằng Mạc, Vạn Linh.  

3. Thời gian và địa điểm 

- Buổi sáng thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 11/6/2019 (Thứ Ba). Kiểm tra 
thực tế và làm việc tại Hội trường UBND xã Gia Lộc. 

- Buổi chiều thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 11/6/2019 (Thứ Ba). Kiểm tra 
thực tế tại xã Chi Lăng xã nông thôn mới nâng cao; khu dân cư kiểu mẫu các xã: 
Chi Lăng, Quang Lang, Mai Sao, Hòa Bình, Bằng Mạc, Vạn Linh . 

4. Công tác chuẩn bị 

- Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị báo cáo về 
công tác xây dựng nông thôn mới của huyện. 

- Giao UBND xã Gia Lộc chuẩn bị báo cáo về kết quả, tiến độ, giải pháp 
thực hiện và thời gian phấn đấu hoàn thành đối với các tiêu chí chưa đạt chuẩn 
nông thôn mới, chuẩn bị Hội trường và các điều kiện có liên quan đảm bảo phục 
vụ công tác kiểm tra đạt kết quả. 



- Giao UBND xã Chi Lăng chuẩn bị báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn 
mới nâng cao. 

- Giao các xã: Quang Lang, Mai Sao, Hòa Bình, Bằng Mạc, Vạn Linh 
chuẩn bị báo cáo về kết quả xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và hướng dẫn đoàn 
kiểm tra tế khu dân cư kiểu mẫu tại các thôn. 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe (các thành phần tham dự tập 
trung tại UBND huyện Chi Lăng để xuất phát đi xã Gia Lộc, thời gian 07 giờ 30 phút 
ngày 11/6/2019). 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đầy đủ./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, VPĐP (20b).          

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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