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Số:         /VP-KTN 
 

V/v xem xét kiến nghị của các đơn 

vị tại Hội nghị trực tuyến triển khai 

nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông 

thôn mới năm 2020 

 Lạng Sơn, ngày      tháng 02  năm 2020 

                                                      
 

                   Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền 

thông, Giao thông vận tải, Công an tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 
 

 

Xem xét kiến nghị của các đơn vị tại Báo cáo tham luận, ý kiến phát biểu 

trực tiếp và tiếp nhận qua tin nhắn điện thoại tại Hội nghị trực tuyến triển khai 

nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, giao các cơ quan, đơn vị xem xét, giải 

quyết các ý kiến , kiến nghi  ̣(chưa được trả lời, giải quyết trực tiếp tại Hội nghị) 

như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét các ý kiến, kiến nghị: 

- UBND huyện Bình Gia, huyện Văn Lãng đề nghị ban hành văn bản 

hướng dẫn thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới 

nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mâũ trên địa bàn tỉnh. 

- UBND huyện Văn Lãng đề nghị cấp trên có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn 

đánh giá chỉ tiêu 14.1, tiêu chí 14 trong Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới về tỷ lệ hộ 

được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và nước sạch. Văn phòng Điều phối xây 

dựng nông thôn mới huyện đã có Công văn số 09/VPĐP ngày 16/12/2019 đề nghị 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ việc 

xét nghiệm mẫu nước để đánh giá chất lượng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Quốc 

gia tại các thôn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, nhưng đến thời 

điểm hiện nay chưa có ý kiến phản hồi. 

- UBND xã Cao Minh, huyện Tràng Định đề nghị hỗ trợ bao tiêu sản phẩm 

chủ lực cây Quế và cây Thạch đen của địa phương. 

- UBND huyện Bình Gia đề nghị quan tâm hơn nữa công tác tập huấn, 

hướng dẫn thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu. 

- UBND huyện Chi Lăng đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn để xây 

dựng thương hiệu và nhãn mác cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với thực 

hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn huyện. 
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- Tỉnh đoàn Lạng Sơn đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới tỉnh quan tâm chỉ đạo một số ngành liên quan tạo điều 

kiện hỗ trợ một phần kinh phí để tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình “Thắp sáng 

đường thôn” và xây dựng khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét các kiến nghị: 

- UBND huyện Bình Gia đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, tăng mức 

phân bổ các nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với 

các xã đặc biệt khó khăn;  

- UBND huyện Văn Lãng đề nghị cấp trên có những chủ trương, chính 

sách, kêu gọi thu hút đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào phát triển 

nông nghiệp. 

- UBND huyện Hữu Lũng đề nghị tỉnh xem xét, ban hành các chính sách 

ưu đãi phù hợp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để thu hút các 

doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, giúp nông dân tạo ra các chuỗi liên kết trong 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị kinh tế, tạo việc 

làm ổn định cho người dân. Tiếp tục đầu tư vốn để phát triển, mở rộng các mô 

hình sản xuất nông sản sạch theo hướng VietGap, GlobalGap để nâng cao giá trị 

sản phẩm.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông xem xét kiến nghị: 

UBND xã Cao Minh, huyện Tràng Định kiến nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông tiếp tục đầu tư trạm phát sóng điện thoại cho 05 thôn chưa có sóng điện 

thoại; đôn đốc Bưu điện tỉnh đẩy nhanh xây dựng điểm Bưu điện xã để kịp thời 

gian đón Bằng công nhâṇ xa ̃đaṭ chuẩn nông thôn mới. 

4. Công an tỉnh xem xét kiến nghị: 

UBND huyện Văn Lãng đề nghị các sở, ngành tỉnh có hướng chỉ đạo sát sao 

hơn nữa việc thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. 

5. Sở Giao thông vận tải xem xét kiến nghị: 

UBND xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan đề nghị cấp kinh phí thanh toán tiền 

vật liệu, nhân công 02 tuyến đường thực hiện theo Đề án phát triển giao thông 

nông thôn, hiện đã thi công xong, chưa được bố trí vốn, cụ thể: Tuyến đường Bản 

Chặng - Nà Lùng - Đon Chợ chiều dài 3,2 km đã hoàn thành đưa vào sử dụng 

cuối năm 2018, hiện còn thiếu kinh phí cấp trên hỗ trợ là 236.625.000 đồng; 

Tuyến Bản Só - Khòn Hủ được phê duyệt xây dựng chiều dài tuyến 750m vốn 

Nhà nước hỗ trợ là 465.604.000 đồng đã xây dựng xong nhưng chưa được bố trí 

vốn. 

6. UBND thành phố Lạng Sơn xem xét kiến nghị của UBND xã Hoàng 

Đồng về tiếp tục quan tâm đến các mô hình sản xuất trên địa bàn xã, nhất là các 

mô hình hợp tác xã đã được thành lập, mở các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật 

về sản xuất và các lớp đào tạo nghề cho nhân dân trên địa bàn. 

Yêu cầu các cơ quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn 
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thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 3/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng ĐPNTM tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Tỉnh đoàn Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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