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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách, chỉ đạo các huyện, thành phố thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020;  

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc kiêṇ toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 

nông thôn mới tỉnh tại Văn bản số 28/VPĐP-KTHT ngày 05/3/2020. 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách, chỉ đạo các huyện, thành phố thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 như sau:  

1. Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chung và trực tiếp 

phụ trách, chỉ đạo xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan.  

2. Ông Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, chỉ đạo xã 

Vĩnh Yên, huyện Bình Gia. 

3. Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, chỉ đạo  

xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc. 

4. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, chỉ đạo xã 

Kiên Mộc, huyện Đình Lập. 

5. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn huyện Bình Gia thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó cần đạt được mục 

tiêu đưa xã Hồng Thái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Giúp Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc xã Vĩnh Yên triển khai kế hoạch xây dựng nông 
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thôn mới để đạt chuẩn trong năm 2020. 

6. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, theo dõi thành phố Lạng Sơn duy trì các 

tiêu chí đã đạt, triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu, trong đó cần đạt mục tiêu đưa xã Mai Pha đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao năm 2020.  

7. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì, phối hợp với Bí thư Tỉnh 

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, theo dõi, hướng 

dẫn huyện Chi Lăng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, 

trong đó cần đạt mục tiêu đưa xã Y Tịch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

8. Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ và Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn huyện Đình Lập 

thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020. Giúp Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc xã Kiên Mộc triển khai kế hoạch xây dựng nông 

thôn mới để đạt chuẩn trong năm 2020. 

9. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc 

Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn 

huyện Văn Quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong 

đó cần đạt được mục tiêu đưa xã Tú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

Giúp Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc xã Hữu Lễ triển khai kế hoạch 

xây dựng nông thôn mới để đạt chuẩn năm 2020. 

10. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp, 

Cục trưởng Cục Thống kê chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn huyện Tràng Định thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó cần đạt được mục 

tiêu đưa xã Đội Cấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

11. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nôị 

vu ̣và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn huyện Bắc 

Sơn thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó cần đạt 

được mục tiêu đưa xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới, xã Chiến Thắng đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.  

12. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Giám 

đốc Sở Tài chính và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo, 

theo dõi, hướng dẫn huyện Cao Lộc thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn 

mới trong năm 2020. Giúp Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc xã Xuất Lễ 

triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới để đạt chuẩn năm 2020. 

13. Giám đốc Sở Giáo duc̣ và Đào taọ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Công 

an tỉnh và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn huyện Lộc 

Bình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó cần đạt 

được mục tiêu đưa xã Khuất Xá đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. 
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14. Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh chỉ đạo, theo dõi, 

hướng dẫn huyện Văn Lãng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn, trong đó cần đạt được mục tiêu đưa xã Hoàng Việt đạt chuẩn nông thôn mới 

trong năm 2020. 

15. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn huyện Hữu Lũng thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó cần đạt được mục tiêu 

đưa xã Nhật Tiến, xã Hòa Lạc đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tân Thành đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.  

Điều 2. Các thành viên được phân công tại Điều 1 có trách nhiệm chỉ đạo, 

kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thành phố 

được phân công phụ trách để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ Kế 

hoạch số 18/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh đề ra. Kip̣ thời báo cáo, 

đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung vướng mắc, vươṭ thẩm 

quyền. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn 

mới tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục 

tiêu quốc gia tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến thiệu 
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