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Lạng Sơn, ngày 19  tháng  9  năm 2019 
ơ 

V/v lựa chọn gửi bài tham gia kỷ 
yếu nông thôn mới năm 2019  

 
 

         Kính gửi: Văn phòng Điều phối Chương trình  
                  xây dựng nông thôn mới tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 901/VPĐP-TTHTQT ngày 03/9/2019 của Văn 
phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc đôn đốc gửi bài tham gia kỷ 
yếu nông thôn mới năm 2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

Giao Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, lựa chọn các bài viết giới thiệu 
những điển hình, mô hình hay trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, huy 
động nguồn lực, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, bảo tồn và phát huy 
nét đẹp truyền thống dân tộc, những gương điển hình tiên tiến của cán bộ, công 
chức, viên chức và người dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn 
cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh; trực tiếp gửi 
bài viết về Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương theo yêu cầu tại 
Công văn trên, hoàn thành trước ngày 30/11/2019. 

(Công văn số 901/VPĐP-TTHTQT được gửi kèm qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Văn phòng Điều phối xây dựng nông 
thôn mới tỉnh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NN&PTNT, VHTT&DL, TTTT; 
- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình; 
- UBND huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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