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Lạng Sơn, ngày  21 tháng 5 năm 2018 
 

V/v thực hành tiết kiệm, chống  
lãng phí trong đầu tư XDCB và chủ 
trương “xanh hóa” tường rào trong 

xây dựng nông thôn mới 

 
 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành; 
- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông 
  thôn mới tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, các sở, ngành chức năng, 
các chủ đầu tư công trình dự án trên địa bàn đã chủ động triển khai các biện pháp 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư đầu tư xây dựng các công trình 
cơ sở hạ tầng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1030/UBND-KTN 
ngày 29/9/2017. Tuy nhiên qua kiểm tra, đặc biệt tại các Chương trình mục tiêu 
quốc gia và Đề án kiên cố hóa trường lớp học cho thấy việc thực hiện chủ trương 
trên chưa được các cơ quan, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tuân thủ  
nghiêm túc, triệt để. Vẫn còn trường hợp lựa chọn địa điểm, quy mô đầu tư, giải 
pháp thiết kế, thi công công trình chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng và tình hình 
thực tế gây lãng phí. Việc thực hiện chủ trương thay thế tường rào cứng bằng 
hàng rào cây xanh và tiến hành “xanh hóa” các tường rào cứng đã xây dựng tại 
các cơ quan, trụ sở, công trình công cộng để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thân 
thiện với môi trường, tiết giảm chi phí đầu tư các công trình xây mới tại các xã 
nông thôn mới nhìn chung còn yếu; công tác vận động nhân dân tự tiến hành 
“xanh hóa” tường rào gia đình vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Để đẩy mạnh thực hiện 
chủ trương “xanh hóa” tường rào trên địa bàn khu vực nông thôn đặc biệt tại các 
xã điểm xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong xây dựng cơ bản, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư công 
trình, dự án xây dựng cơ bản tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 
1030/UBND-KTN ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trong đầu tư công các dự án có cấu phần xây dựng và các văn bản 
chỉ đạo khác có liên quan. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Ban Quản 
lý đầu tư xây dựng trực thuộc, UBND các xã trong quá trình đầu tư xây dựng các 
công trình trụ sở, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, công trình cộng khác... trên 
địa bàn các xã thực hiện ngay việc thay thế toàn bộ thiết kế tường rào cứng bằng 
hàng rào cây xanh, trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt mới xây tường rào cứng và 
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phải được sự đồng ý của UBND tỉnh. Đối với các công trình đã có tường rào 
cứng, cơ quan chủ quản công trình chỉ đạo đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng thực 
hiện “xanh hóa” tường rào bằng các loại cây xanh, hoa, cây cảnh phù hợp tạo 
cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường nông thôn.  

Đối với các công trình tại khu vực đô thị, khuyến khích các đơn vị tự trang 
trí, cải tạo tường rào theo hướng xanh hóa để nâng cao thẩm mỹ, góp phần xây 
dựng đô thị xanh – sạch – đẹp, văn minh. 

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan làm 
việc với các chủ đầu tư để kiểm tra, rà soát việc cắt giảm, điều chỉnh thiết kế 
tường rào của các công trình, dự án triển khai trên địa bàn các xã theo nội dung 
Công văn này; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2018.  

Thường xuyên tổ chức hậu kiểm, để theo dõi, giám sát thực hiện tại cơ sở; 
báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xử lý trách nhiệm các chủ đầu tư cố tình không 
thực hiện; kiến nghị cắt giảm quyết toán hạng mục không thực hiện theo ý kiến 
chỉ đạo. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, hướng dẫn các xã lựa 
chọn các loài cây cụ thể, phù hợp với đặc điểm của địa phương để xây dựng hàng 
rào xanh đảm bảo tính thẩm mỹ. 

5. Giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh 
theo dõi, đôn đốc thực hiện, định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả triển 
khai của các đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo  
  XD nông thôn mới tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Lý Vinh Quang 
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