
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HỮU LŨNG 

 

Số:        /UBND-NN 
V/v đẩy mạnh  thực hiện Nghị quyết 

08/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết 

15/2021/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Lạng Sơn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

                Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện; 

- Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT huyện Hữu Lũng. 

 

 Thực hiện Công văn số 1135/UBND-KT ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện Công văn số 557/HĐND-KTNS ngày 06/8/2021 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. UBND huyện Hữu Lũng đề nghị UBND 

các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số nội dung 

như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện 

           Căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công đẩy mạnh việc tuyên 

truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn. Chủ động tham mưu, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực 

hiện Nghị quyết bảo đảm hiệu quả, thiết thực. 

2. Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện 

          Chỉ đạo các tổ chức Hội, đoàn thể xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 

biến sâu rộng để nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân về 

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện  

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách 

của Nhà nước và của tỉnh, huyện về khuyến khích phát triển nông, lâm nghiệp, 

đặc biệt là Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 

15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

4. UBND các xã, thị trấn 
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Phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ 

phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt là Nghị quyết 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

Hỗ trợ, hướng dẫn, khuyến khích, động viên các đối tượng thụ hưởng quan tâm 

tiếp cận các chính sách hỗ trợ, đảm bảo các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận các cơ 

chế, chính sách đã ban hành; từng bước thay đổi nhận thức về vai trò chủ thể của 

doanh nghiệp, Hợp tác xã, nông dân trong quá trình thực hiện.  

          5. Đối với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Hữu 

Lũng 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện hướng dẫn, tổ chức thực hiện các Nghị quyết theo quy định. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng nghiệm thu; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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