
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 5009 /VP-KTN 

V/v thực hiện các kiến nghị của Ban 
Dân tộc HĐND tỉnh sau giám sát 
tình hình, kết quả thực hiện Nghị 
định số 75/2015/NĐ-CP ngày 

09/9/2015 của Chính phủ 

Lạng Sơn, ngày 05  tháng 12  năm 2019 

 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; Chi nhánh Ngân 
  hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Nghiên cứu Báo cáo số 656a/BC-HĐND-DT ngày 31/10/2019 của Ban 
Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát tình hình, kết quả triển khai thực 
hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, 
chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền 
vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ 
quan liên quan nghiên cứu, chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nội dung 
Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị với UBND tỉnh tại Báo cáo nêu 
trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định. 

2. Các đơn vị được giám sát chủ động triển khai các giải pháp khắc phục hạn 
chế được chỉ ra, khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung Ban Dân tộc, Hội 
đồng nhân dân tỉnh kiến nghị tại Báo cáo nêu trên để mang lại hiệu quả thiết thực 
trong tổ chức thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính 
phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm 
nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 
trên địa bàn tỉnh. 

(Báo cáo số 656a/BC-HĐND-DT đã được gửi đến đơn vị). 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 Phạm Hùng Trường 
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