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GIẤY MỜI 

Thẩm định và công nhận các tiêu chí nông thôn mới 

đối với xã điểm về đích năm 2018 

 

   Kinh gửi:  

  - Sở Xây Dựng tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.               
 

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020; Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét 

công nhận xã đạt chuẩn NTM. UBND huyện Bắc Sơn mời Sở Xây Dựng tỉnh 

Lạng Sơn, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tiến hành thẩm định và công nhận 

các tiêu chí NTM đối với xã điểm về đích NTM năm 2018, cụ thể như sau: 

1. Thẩm định và công nhận các tiêu chí:  

- Tiêu chí số 1: Quy hoạch. 

- Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư. 

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 30/10/2018 (Thứ ba). 

3. Điạ điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vũ Sơn. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn kính mời Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

tiến hành thẩm định và công nhận các tiêu chí NTM nói trên để hoàn thiện hồ 

sơ, đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND và UBND huyện; 

- VPĐP NTM huyện; 

- Lưu: VT, PNN. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Phạm Bá Hạnh 
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