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GIẤY MỜI 

Thẩm định các tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại 

xóm Đồn Điền, thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng 

 

 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối huyện. 

- Đại diện các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Văn hóa và Thông 

tin; Văn phòng HĐND và UBND huyện Chi Lăng; Công an huyện Chi Lăng. 

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, cán bộ, công chức phụ trách các chỉ 

tiêu, tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới xã Mai Sao, Ban Phát triển 

thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao (đề nghị UBND xã mời giúp). 

2. Nội dung: Kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ các tiêu chí xây dựng 

Khu dân cư kiểu mẫu tại xóm Đồn Điền, thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao đề 

nghị xét công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. 

3. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 08/10/2020 (Thứ Năm). 

- Địa điểm: Tại Hội trường nhà văn hóa xã Mai Sao. 

4. Chuẩn bị 

- UBND xã Mai Sao chuẩn bị báo cáo và minh chứng về kết quả thẩm tra các 

tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Mạn Đường B; 

chuẩn bị Hội trường và các điều kiện có liên quan đảm bảo phục vụ công tác thẩm 

định đạt kết quả. 

- Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện chuẩn bị phương tiện 

(Các thành phần tham dự tập trung tại UBND huyện Chi Lăng để xuất phát đi xã Mai 
Sao, thời gian 7 giờ 30 phút ngày 08/10/2020). 

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.          

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 

 

 

 
 

 

Nông Thị Lụa 
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