
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:            /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Họp thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 

(xã Viñh  Yên, huyêṇ  Biǹh Gia; xã Nhâṭ Tiến, huyêṇ Hữu Lũng; xã Kiên 

Môc̣, huyêṇ Đình Lâp̣; xã Bắc Hùng và xã Hoàng Viêṭ, huyêṇ Văn Lãng) 
  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 11/2020, Hội đồng thẩm định xã đạt 

chuẩn nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp thẩm định, xét công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2020 (đợt 2) với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 

đồng thẩm định tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng thẩm định tại Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 

26/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Bình Gia, Hữu Lũng, Đình Lập, Văn 

Lãng; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Viñh Yên (huyêṇ Bình Gia); Nhâṭ Tiến 

(huyêṇ Hữu Lũng); Kiên Môc̣ (huyêṇ Đình Lâp̣); Bắc Hùng và Hoàng Viêṭ, 

huyêṇ Văn Lañg. 

2. Thời gian, địa điểm: từ 14 giờ 00 ngày 13/11/2020 (thứ Sáu) tại phòng 

họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.  

3. Nội dung: thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

4. Phân công nội dung chuẩn bị  

- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chuẩn bị 

dự thảo báo cáo chung của Hội đồng thẩm định và các tài liệu có liên quan. 

- UBND các huyện: Bình Gia, Hữu Lũng, Đình Lập, Văn Lãng chuẩn bị hồ 

sơ, tài liệu, triệu tập lãnh đạo các xã có liên quan dự họp thẩm định. 

- Các thành viên Hội đồng thẩm định tự in tài liệu gửi kèm theo Giấy mời 

này, nghiên cứu chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Phạm Hùng Trường 
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