
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN  

         
Số: 1224 /UBND-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  15  tháng 11  năm 2019 

 

V/v khắc phục những hạn chế trong 
thực hiện Nghị quyết số 25/2016/NQ-

HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh  

 
 
 

Kính gửi:  
- Ban Dân tộc; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Báo cáo số 137/BC-BDT ngày 01/11/2019 của Ban Dân tộc về đề 
xuất giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 
25/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách 
hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Ban Dân tộc tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các huyện, thành phố 
triển khai tích cực các giải pháp để khắc phục các hạn chế yếu kém trong thực 
hiện Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 Đoàn giám sát Hội 
đồng nhân dân đã chỉ ra tại Thông báo số 528/TB-ĐGS ngày 30/8/2019; theo dõi, 
đánh giá tổng kết chính sách để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, xây dựng, thực 
hiện chính sách trên địa bàn. 

2. UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn: 

- Chỉ đạo cơ quan làm công tác Dân tộc trên địa bàn chủ động tham mưu cho 
UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện chính sách kịp thời, hiệu quả; xây dựng 
kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn (vốn hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 
135; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình xây dựng nông thôn mới…..) để 
thực hiện nâng cao hiệu quả của chính sách; tăng cường công tác phối hợp, kiểm 
tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chính sách trên địa bàn, nhất là việc triển 
khai công tác đăng ký nhu cầu, tổng hợp nội dung hỗ trợ, phê duyệt đối tượng hỗ 
trợ, việc cung ứng, tiếp nhận và giao cây, con giống, phân bón... bảo đảm quy 
định. 

- Chỉ đạo các xã có đối tượng thụ hưởng chính sách, thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền phổ biến chính sách đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng 
nhân dân, đặc biệt là đối tượng thụ hưởng chính sách, bảo đảm nguyên tắc công 
khai, minh bạch, có sự tham gia của người dân với phương châm "Dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi" trong thực hiện chính sách. Tiếp nhận 
và giao cây, con giống, phân bón đảm bảo đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả. 
Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ với Phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện theo quy định. 

- Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo theo quy định. 
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UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

                  
Dương Xuân Huyên
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