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GIẤY MỜI 

    
 

Thực hiện Công văn số 663/VPĐP-KHNVGS, ngày 15/10/2020 của Văn 

phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc rà soát, kiểm tra, đánh giá mức 

độ đạt chuẩn các xã sau sáp nhập, thẩm định tiêu chí số 20 - Khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu, vườn mẫu, ý kiến hài lòng của người dân, Ủy ban nhân dân huyện mời 

các thành phần tham gia kiểm tra, đánh giá, thẩm định như sau: 

1. Thành phần, kính mời. 

* Ở huyện: 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện; 

- Đ/c Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách xã; 

- Đại diện các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện: Tài chính - KH; Kinh tế - 

HT; Nông nghiệp - PTNT, Tài nguyên - MT, Văn hoá - TT, Y tế.  

- Lãnh đạo và cán bộ VPĐP xây dựng Nông thôn mới huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ; Hội liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (Mời dự và đưa tin); 

* Ở xã: Tùng Châu, Tân Dân, Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình 

Thịnh, Quang Vĩnh, An Dũng, Hòa Lạc, mời: 

Toàn Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, cán bộ công chức chuyên môn cấp xã; 

Bí thư, Thôn trưởng các thôn xóm và các thành phần có liên quan khác. 

(Thành phần ở xã giao UBND xã tin mời) 

 2. Thời gian: Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30 phút, buổi chiều bắt đầu lúc 14h 

(Có lịch kiểm tra kèm theo) 

3. Địa điểm: Tại Trú sở UBND xã. 

Giao UBND - BCĐ xây dựng Nông thôn mới các xã báo cáo kết quả tóm 

tắt 20 tiêu chí sau khi được đã được các sở, ngành thẩm định lại sau khi sáp nhập, 

các nội dung được bổ sung khắc phục, đặc biệt là kết quả thực hiện tiêu chí số 20 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu từ khi sát nhập lại nay, kế hoạch, 

giải pháp để thực hiện trong thời gian tới và ý kiến hài lòng của người dân. Giao 

Trưởng các phòng, ban, ngành chuyên môn phụ trách thẩm định, đánh giá mức độ 

đạt chuẩn các tiêu chí và hồ sơ yêu cầu, báo cáo tại buổi làm việc; 

Đề nghị các thành phần mời tham gia đầy đủ đúng thời gian, địa điểm quy định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như TP mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VT, VPĐP -NTM; 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Cao Lương 

 

 



Lịch kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn  

tại các xã sau sáp nhập 

(Kèm theo Giấy mời số: 2627 /GM-UBND, ngày 14/10/2020 của UBND huyện) 

 

TT Thời gian Địa điểm 

 

Ghi chú 

 

1 
Ngày 19/10/2020 

(Thứ 2) 
Chiều Xã Tùng Châu 

 

2 
Ngày 20/10/2020 

(Thứ 3) 

Sáng Xã Lâm Trung Thủy  

Chiều Xã Thanh Bình Thịnh  

3 
Ngày 21/10/2020 

(Thứ 4) 

Sáng Xã Quang Vĩnh  

Chiều Xã Tân Dân  

4 
Ngày 22/10/2020 

Thứ 5) 

Sáng Xã An Dũng  

Chiều Xã Hòa Lạc  

5 Ngày 23/10/2020 

Thứ 6) 
Sáng Xã Bùi La Nhân 
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