
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 6  năm 2022 
 

V/v tổ chức thực hiện Kết luận của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

kiểm tra tình hình, kết quả tổ chức 

triển khai, thực hiện một số nghị 

quyết của HĐND tỉnh ban hành 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố; 
 

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 457/TB-HĐND ngày 28/5/2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân tỉnh kiểm tra tình hình, kết quả tổ chức triển khai, thực hiện một số 

nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đơn vị được 

giao chủ trì tổ chức thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND 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; 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 và 

Nghị quyết số 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 tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục 

đẩy mạnh, đổi mới phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý 

nghĩa và  tầm  quan  trọng  của việc tổ chức thực hiện các chính sách đến các đối 

tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến 

thực hiện chính sách của Nghị quyết; chủ động rà soát các văn bản hướng dẫn, 

các kế hoạch đã ban hành, kịp thời điều chỉnh bổ sung để tổ chức triển khai thực 

hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh có hiệu quả. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đối tượng đang thụ hưởng 

chính sách, đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ được sử dụng đúng mục 

đích, hiệu quả. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát các nội dung của 

Hướng dẫn liên ngành số 1678/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT- 

SKHCN-CNNHNN ngày 29/9/2021 để kịp thời điều chỉnh bổ sung tháo gỡ những 
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khó khăn, bất cập; ban hành văn bản hướng dẫn việc áp dụng mức hưởng hỗ trợ 

lãi suất theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-

HĐND để các huyện thống nhất tổ chức triển khai thực hiện. Hoàn thành trong 

tháng 7/2022. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức sơ 

kết việc thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

15/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Hoàn thành việc sơ kết báo cáo kết quả 

UBND tỉnh trong tháng 7/2022. 

3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên 

truyền phổ biến, triển khai Nghị quyết số 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; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp, hướng dẫn triển khai các mô hình 

xây dựng du lịch cộng đồng trên trên địa bàn tỉnh; đánh giá hiện trạng, tiềm năng 

phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, định hướng phát triển du lịch cộng 

đồng trong Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. 

Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, đầu tư có trọng 

tâm, trọng điểm, huy động tối đa nguồn lực xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng 

dân cư trong phát triển du lịch cộng đồng; khuyến khích doanh nghiệp, người dân 

đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Thực hiện liên kết giữa người dân và doanh 

nghiệp trong đầu tư, quản lý và khai thác các sản phẩm du lịch cộng đồng. 

- Rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng phương án, đề 

án phát triển du lịch của huyện nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng gắn với 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện; thực hiện hỗ trợ xây dựng kết 

cấu hạ tầng, nâng cấp đường giao thông kết nối với vùng sản xuất nông nghiệp 

sạch nhằm thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân xây dựng mô hình du 

lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm OCOP nhằm gia tăng giá trị kinh tế. 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh về tập trung xây dựng điểm du lịch cộng 

đồng đặc trưng của tỉnh, trong đó đưa ra giải pháp, nhiệm vụ phù hợp để củng cố 

các điểm du lịch cộng đồng đặc trưng, phấn đấu trong giai đoạn 2022-2025 có 02 

điểm du lịch cộng đồng được công nhận đạt tiêu chuẩn ASEAN về du lịch cộng 

đồng. 

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉnh lý 

đồng bộ bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân hưởng ứng, chủ động thực hiện đăng ký biến động đất đai 

(thông tin) trong giấy CNQSD đất đã cấp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân do 

thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố 
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và cấp đổi căn cước công dân, tạo thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực 

hiện các giao dịch dân sự, kinh tế. 

5. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên 

và Môi trường và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn 

quản lý khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh kiến nghị tại Thông báo số 457/TB-HĐND ngày 28/5/2022 và các nhiệm 

vụ cụ thể UBND tỉnh giao tại văn bản này. Định kỳ 6 tháng và hằng năm (trước 

ngày 10/6 và 10/11) báo cáo UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh kết quả thực 

hiện ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các Ban: DT, VHXH (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, TC, GTVT, CT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM,  

Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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