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GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-SKHĐT ngày 11/3/2022 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời 

đại diện các cơ quan tham gia kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giám đốc Sở chủ trì, Phòng Quản lý Đầu tư công.  

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn và Ban chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia của thành phố. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Quảng Lạc và cán bộ trực tiếp phụ trách tiêu 

chí cùng tham dự. 

2. Nội dung: Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành; tiến độ triển khai thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 của thành 

phố Lạng Sơn, của xã Quảng Lạc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.  

3. Thời gian: Buổi sáng, bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 29/9/2022 (thứ Năm). 

- Từ 08h00 - 09h30: Kiểm tra khu dân cư kiểu mẫu: xóm Pác Cáp thôn 

Quảng Hồng; xóm mới thôn Quảng Liên 3, xã Quảng Lạc; 

- Từ 10h00 - 11h30: Họp tại trụ sở UBND xã Quảng Lạc về tình hình thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 của thành 

phố Lạng Sơn và xã Quảng Lạc. 

(Nhờ UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo UBND xã Quảng Lạc chuẩn bị 

phòng họp phục vụ Đoàn kiểm tra). 

4. Địa điểm: Tại xã Quảng Lạc thành phố Lạng Sơn. 

5. Đề nghị: UBND thành phố, UBND xã Quảng Lạc chuẩn bị báo cáo; 

thông tin, số liệu đánh giá cập nhật đến tháng 9/2022. Báo cáo gửi các cơ quan 

trong thành phần đoàn kiểm tra trước ngày 28/9/2022. 
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Trên cơ sở kiểm tra thực tế, báo cáo của UBND thành phố, các thành phần 

tham dự họp chủ động nghiên cứu chuẩn bị nội dung, ý kiến tham gia phát biểu tại 

buổi làm việc. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự kiểm tra đúng 

thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. UBMTTQVN tỉnh; 

- VP ĐP CTXD NTM tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- UBND xã Quảng Lạc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (bố trí xe); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

GIÁM ĐỐC 
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