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Số: 2434  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 17 tháng 6 năm 2019 
V/v phương án phân bổ dự phòng 

10% NSTW thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

Xem xét Tờ trình số 46/TTr-SKHĐT ngày 15/5/2019 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân sách 
trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2016-2020 và năm 2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

Về nội dung hỗ trợ Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ 
môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo 
theo hướng xã hội hóa (theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ): Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tại Công văn số 3352/BNN-VPĐP ngày 15/5/2019, UBND tỉnh đã có Tờ trình 
số 53/TTr-UBND ngày 06/6/2019 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 
nghị thẩm định chủ trương đầu tư hỗ trợ thực hiện Đề án nêu trên. Theo đó tỉnh đề 
xuất lại quy mô Dự án từ đầu tư 04 lò đốt rác (tại các huyện: Bắc Sơn, Văn Quan, 
Lộc Bình, Đình Lập) giảm xuống còn 01 lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô 
liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan để phù hợp với mục tiêu thí điểm tại Quyết 
định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung trên 
chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật trong phương án đề xuất. 

Để đảm bảo phương án phân bổ phù hợp với tình hình thực tế và các nội 
dung chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 
phối hợp với cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, 
xin ý kiến HĐND tỉnh phương án phân bổ dự phòng 10% ngân sách trung ương 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020 tại Kỳ họp thứ 12 (tháng 7/2019). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TNMT, TC, NN&PTNT; 
- Văn phòng ĐP CTXD nông thôn mới tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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