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  HUYỆN CAO LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-UBND                                           Cao Lộc, ngày        tháng  11  năm 2020 

                                                                                                                                     

GIẤY MỜI 

Thực hiện Hướng dẫn số 94/HD-VPĐP, ngày 08/5/2017 của Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn quy định điều kiện, trình tự, 

thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. Để đảm bảo xã Tân Liên đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới  

năm 2020, UBND huyện Cao Lộc mời các Sở, ban, ngành của tỉnh và các phòng, 

ban, đơn vị liên quan tiến hành thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã 

Tân Liên, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần 

 * Cấp tỉnh: (Có giấy mời riêng) 

 - Đại diện lãnh đạo Sở nông nghiệp & phát triển Nông thôn; các đơn vị 

chuyên môn thuộc Sở nông nghiệp & phát triển Nông thôn; 

 - Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa- Thể thao & Du lịch; các đơn vị chuyên môn 

thuộc Sở Văn hóa- Thể thao & Du lịch; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; các đơn vị chuyên môn 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; các đơn vị chuyên 

môn thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Công an tỉnh; các đơn vị chuyên môn thuộc Công an tỉnh, 

- Bộ chỉ huy quân sự tinh; các đơn vị chuyên môn thuộc bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh. 

 * Cấp huyện: 

 - Đồng chí Hoàng Quy - PCT UBND huyện; 

- Đại diện Lañh đaọ, chuyên viên phụ trách NTM các phòng: Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Văn hóa-Thông tin; Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc; 

Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện;  

- Đại diện Lãnh đạo Công an huyện và cán bộ phụ trách; 

- Đại diện Lãnh đạo BCHQS huyện và cán bộ phụ trách; 

 * Cấp xã:  

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới và cán bộ, công chức 

phụ trách các tiêu chí NTM xã Tân Liên (Đề nghị BQL xã Tân Liên mời giúp các thành 

phần của xã). 
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2. Nội dung: Thẩm định Tiêu chí 03- Thủy lợi; Tiêu chí 06- Cơ sở vật chất 

văn hóa; Tiêu chí 08- Thông tin và truyền thông; Tiêu chí 11-Hộ nghèo; Tiêu chí 

12-Lao động có việc làm; Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất; Tiêu chí 16- Văn hóa; 

Chỉ tiêu 17.1-Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch; Chỉ tiêu 18.6- 

Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ hỗ trợ những 

người dễ bị tổn thương trong lĩnh vực gia đình và xã hội; Tiêu chí 19-Quốc phòng 

An ninh. 

3. Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 12/11/2020  

4. Địa điểm: Tru ̣sở UBND xã Tân Liên. 

UBND huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, các thành phần tham 

dự đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

(Giao BQL xây dựng NTM xã Tân Liên chuẩn bị báo cáo và hồ sơ, tài liệu 

liên quan đến các Tiêu chí số 03, 06; 08; 11; 12; 13; 16; 17.1; 18.6, 19. UBND 

huyện giao Văn phòng ĐPXDNTM huyện kiểm tra hồ sơ của xã báo cáo lãnh đạo 

UBND huyện trước 9 giờ ngày 12/11/2020). 

 

                                                                   KT. CHỦ TỊCH 

                                 PHÓ CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                            

- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT  UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

                    

                                               Hoàng Quy 
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