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Lạng Sơn, ngày  05 tháng 7 năm 2018 

 

 
Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 
   nông thôn mới tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 

 
 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 162/BC-SXD ngày 
29/6/2018 về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ 
bản và chủ trương “xanh hóa” tường rào trong xây dựng nông thôn mới, UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan 
có liên quan tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
đầu tư xây dựng cơ bản; nghiêm túc thực hiện chủ trương “xanh hóa” tường rào, 
đặc biệt đối với các công trình xây dựng thuộc Chương trình xây dựng nông 
thôn mới theo nội dung Công văn số 1030/UBND-KTN ngày 29/9/2017 và 
Công văn số 455/UBND-KTN ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh.  

 2. Đồng ý thực hiện điều chỉnh, cắt giảm hạng mục tường rào của 51 công 
trình (tại Phụ lục 1); tiếp tục thi công tường rào cứng theo thiết kế được duyệt 
đối với 06 công trình (tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này) theo đề xuất của Sở 
Xây dựng tại Báo cáo số 162/BC-SXD ngày 29/6/2018. 

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối 
Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, 
đôn đốc các chủ đầu tư công trình, dự án thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hướng dẫn các 
đơn vị lựa chọn các loại cây phù hợp với đặc điểm của địa phương để xây dựng 
hàng rào xanh đảm bảo tính thẩm mỹ, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Lý Vinh Quang 
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