
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:       /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3  năm 2022 
 

V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ  
phụ trách, chỉ đạo các xã, huyện, 

thành phố thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2022 

 

   

Kính gửi:  
 - Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính 

 trị - xã hội tỉnh; 

 - Các sở, ban, ngành. 
 

Để triển khai thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
năm 2022 đề ra tại Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh, 

trong thời gian chờ Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất nguyên tắc thành 
lập, cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 – 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí Lãnh đạo 
UBND tỉnh, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2016 - 2020 đã được phân công phụ trách, chỉ đạo các xã, huyện, 
thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2021 theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 26/3/2021, tiếp tục phụ trách, 
chỉ đạo các xã (là xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 

29/01/2022 của UBND tỉnh), các huyện, thành phố thực hiện Chương trình xây 
dựng nông thôn mới năm 2022 cho đến khi có văn bản kiện toàn, phân công thành 

viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được phân công tổ 

chức triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 
- UBND các huyện, Thành phố; 
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  
Trung tâm TH-CB; 
- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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