
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

Số:       /VP-KT 

V/v đồng ý thực hiện thẩm định, xét 

công nhận xa ̃Hải Yến, huyêṇ Cao 

Lôc̣ đaṭ chuẩn nông thôn mới nâng 

cao năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

Kính gửi: Văn phòng Điều phối Chương trình 

         xây dựng nông thôn mới tỉnh 

 

Xem xét Công văn số 19/VPĐP-KTHT ngày 29/01/2021 của Văn phòng 

Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc xin ý kiến chỉ đaọ 

về thẩm điṇh hồ sơ đề nghi ̣xét đaṭ chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 đối 

với xa ̃Hải Yến, huyêṇ Cao Lôc̣, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau:  

Đồng ý cho thực hiện thẩm định, xét công nhận xa ̃Hải Yến, huyêṇ Cao 

Lôc̣ đaṭ chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 như đề xuất của Văn phòng 

Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Công văn trên. Văn 

phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh khẩn trương thực 

hiện quy trình thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận xa ̃

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 đối với xã Hải Yến, huyêṇ Cao 

Lôc̣, chậm nhất trong tháng 02/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Văn phòng Điều phối Chương trình 

xây dựng nông thôn mới tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các cơ quan thành viên Hội đồng thẩm định xã 

NTM tỉnh tại Quyết định số 1979/QĐ-UBND; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Phạm Hùng Trường 
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