
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  

TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VPĐP-KTHT Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2022 

V/v xin ý kiến góp ý đề cương Đề án 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

                                       Kính gửi:  

                       - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

                               - UBND các huyện, thành phố. 
 

  Thực hiện Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, giao Văn phòng Điều 

phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh: “Tham mưu xây dựng dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025”. 

Để việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo chất lượng, phù hợp 

với thực tế, có tính khả thi và đáp ứng tiến độ chỉ đạo của UBND tỉnh. Văn phòng 

Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đề nghị các Sở, Ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến góp ý đối với đề cương Đề 

án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 (Có đề cương 

Đề án gửi kèm). 

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Văn phòng Điều phối Chương 

trình xây dựng nông thôn mới tỉnh trước ngày 15/4/2022. Rất mong các Sở, 

ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPĐP NTM các huyện, TP; 

- Lãnh đạo VPĐP, HCTH, KHTT; 

- Lưu: VT, KTHT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Lý Việt Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GỬI ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ CỦA TỈNH 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Ban Dân tộc; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Y tế; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Cục Thống kê; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; 
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