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Kính gửi:   

 - Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;    

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;     

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;    

 

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-HĐND ngày 25/02/2022 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn về việc kiểm tra tình hình, kết quả tổ chức triển khai, thực hiện một số 

nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham 

mưu xây dựng báo cáo tình hình, kết quả tổ chức triển khai, thực hiện một số nghị 

quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh theo Đề cương tại Văn bản trên, cụ thể 

như sau: 

1. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng báo cáo: 

1.1. Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về 

Về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020-2025; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 của HĐND tỉnh 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HDND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển 

hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025. 

 1.2. Nghị Quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai 

đoạn 2020 – 2030; Đề án Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên 

kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm 

nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

1.3. Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; Quyết 

định số 234/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án 

phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030. 

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng báo cáo: Nghị quyết số 



2 

 

66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng 

chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng báo cáo: Nghị quyết 

17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025. 

 4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng báo cáo: Chương trình hỗ 

trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025; Đề án 

Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, Báo cáo  

gửi về Văn phòng HĐND & UBND huyện trong sáng ngày 02/3/2022 để tổng hợp 

gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đảm bảo thời gian quy định. 

(Kế hoạch số 149/KH-HĐND được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice) 

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

đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

 - Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nông Thị Huyền Trang 
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