
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBND                                               Cao Lộc, ngày       tháng 9 năm 2021 

                                                                                                                                     

GIẤY MỜI 

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

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 xã Hợp Thành đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, 

UBND huyện Cao Lộc trân trọng kính mời Đại diện Văn phòng Điều phối xây 

dựng nông thôn mới tỉnh đến dự và chỉ đạo buổi thẩm định. 

1. Nội dung: Thẩm định Tiêu chí 04- Điện; Tiêu chí 07-Cơ sở hạ tầng 

thương mại nông thôn; Tiêu chí 10-Thu nhập; Tiêu chí 11-Hộ nghèo; Tiêu chí 12-

Lao động có việc làm; chỉ tiêu 14.3-Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo; 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. 

2. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 01/10/2021. 

3. Địa điểm: Trụ sở UBND xã Hợp Thành. 

UBND huyện kính mời đại biểu đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

Lưu ý: Đại biểu tham dự thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch 

Covid-19 theo quy định. 

                                                                  KT. CHỦ TỊCH 

                                PHÓ CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:                                                                            

- Như Kính gửi; 

- CT, các PCT  UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT.                             

                                                         

                                                              Nguyễn Văn Thịnh 
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