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Lạng Sơn, ngày  07 tháng 12 năm 2018 
ơ 

V/v triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, 
ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn 

giai đoạn 2018-2020 
 

Kính gửi:  
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 

nông thôn mới tỉnh; 
- UBND các huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 9185/BNN-VPĐP ngày 27/11/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai Đề án hỗ trợ thôn, 
bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020 (Đề án), đồng chí 
Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn 
phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và cơ quan có liên 
quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản cụ thể hóa khung tiêu chí thôn đạt 
chuẩn nông thôn mới và quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông 
thôn mới. Nội dung hoàn thành trước ngày 25/12/2018. 

2. Trên cơ sở tiêu chí tỉnh ban hành, UBND các huyện chủ động rà soát, 
đánh giá thực trạng các thôn và dự kiến kế hoạch thực hiện cho giai đoạn 2019-
2020, trước ngày 10/01/2019 gửi Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 
nông thôn mới tỉnh tổng hợp chung. 

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan liên quan trước ngày 20/01/2019 tham mưu UBND tỉnh 
ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong giai đoạn 2019-2020, theo đó có cụ thể 
cho từng năm để tổ chức triển khai thực hiện. Nội dung kế hoạch yêu cầu bám sát 
chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9185/BNN-
VPĐP ngày 27/11/2018. 

3. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, 
phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công 
nghệ, UBND các huyện nghiên cứu, đề xuất 01 mô hình ứng dụng khoa học công 
nghệ cấp thiết đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ thực hiện; 
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 25/12/2018. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương 
trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND các huyện và sở, ngành, cơ quan có 
liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các nội dung về: công tác 
tuyên truyền, vận động thực hiện Đề án; tổ chức tập huấn, luân chuyển cán bộ; 
đào tạo nghề cho lao động nông thôn; rà soát cơ chế chính sách, lồng nghép 
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nguồn lực thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả triển 
khai Đề án theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

(Công văn số 9185/BNN-VPĐP ngày 27/11/2018 gửi kèm qua eOffice). 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH,  
  NV, TT&TT; 
- Ban Dân tộc; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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