
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:       /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 03 năm 2023 

 

 

GIẤY MỜI 

Thẩm tra, đánh giá xã Quảng Lạc đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2022 

  

Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức thẩm tra, 

đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Quảng 

Lạc năm 2022 với thành phần, thời gian, nội dung như sau: 

I. Thành phần mời:  

- Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố; 

- Đ/c Đặng Quốc Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban: Quản lý Đô thị; Văn hóa - 

Thông tin; Kinh tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động Thương binh & Xã hội;Tài 

nguyên & Môi trường; Nội vụ; Tư Pháp; Trung tâm Y tế; Chi cục Thống kê 

thành phố. 

- Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố; 

- Lãnh đạo Công an thành phố; 

- Lãnh đạo Điện lực thành phố; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND xã Quảng Lạc, Chuyên viên phụ trách các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới xã Quảng Lạc. 

II. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 14/03/2023 (Thứ Ba). 

III. Địa điểm: Phòng Họp trực tuyến, tầng 4 UBND thành phố  

IV. Nội dung: Họp thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới nâng cao xã Quảng Lạc thành phố Lạng Sơn. 

Giao các phòng, ban, đơn vị phụ trách tiêu chí hướng dẫn xã Quảng Lạc 

chuẩn bị tài liệu, hồ sơ làm việc với đoàn. 
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Giao UBND xã Quảng Lạc chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu, phục vụ cuộc 

thẩm tra. 

Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự họp đúng thành phần, thời gian 

và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C,PCVP; 

- Lưu: VT, CVKT; 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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