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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày  30  tháng 9 năm 2019 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG 

Xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2010 - 2020 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời: 

1. Thành phần 

a) Cấp huyện 

- Thường trực Huyện ủy (Có giấy mời riêng); 

- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện (Có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới  huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Chuyên viên 

phụ trách Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới huyện. 

b) Cấp xã  

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã: Vân 

Mộng, Yên Phúc, Tân Đoàn. 

c) Đại diện các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Phong 

trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 

2010 - 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng (Giao UBND xã mời). 

2. Nội dung 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới và Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới”, giai đoạn 2010-2020. 

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7 giờ 30, ngày 03/10/2019 (Thứ Năm).  

4. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh, đường Quang Trung, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

5. Phương tiện  

- Thường trực Huyện ủy và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Văn Quan 

đi xe Huyện ủy. 

- Lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo Văn phòng điều phối huyện đi xe 

UBND huyện. 

- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Chuyên viên phụ trách Chương 

trình, UBND các xã: Vân Mộng, Yên Phúc, Tân Đoàn và tập thể, cá nhân được 



 

khen thưởng tập trung tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để bố 

trí đi phương tiện chung (Các xã tập trung tại phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện đúng 6 giờ 00 phút ngày 03/10/2019). 

6. Tổ chức thực hiện 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Văn 

phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện chuẩn bị các điều 

kiện tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng 

nông thôn mới và Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới”, giai đoạn 2010 – 2020. 

- Ủy ban nhân dân các xã được cử tham dự, chủ động mời đúng và đủ các 

thành phần tham dự hội nghị theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đại biểu đến dự đúng thời 

gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT.      

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


