
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
 

V/v nghiên cứu, đề xuất, giải trình ý 

kiến của Thường trực HĐND tỉnh về 

phương án phân bổ vốn sự nghiệp 

Chương trình MTQG năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển 

  nông thôn, Khoa học và Công nghệ; 

- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng  

   nông thôn mới tỉnh. 
 

Nghiên cứu nội dung Công văn số 103/HĐND-KTNS ngày 11/3/2020 của 

Thường trực HĐND tỉnh về việc phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương 

thực hiện các Chương mục tiêu quốc gia năm 2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới 

tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề xuất, 

giải trình ý kiến của Thường trực HĐNĐ tỉnh về nội dung bố trí kinh phí cho 2 

huyện Bắc Sơn và Hữu Lũng mỗi huyện khoảng từ 500 - 1.000 triệu đồng để hỗ 

trợ sửa chữa, xây dựng các hệ thống biển báo chỉ dẫn, cổng làng văn hóa, hệ 

thống chiếu sáng của các mô hình Làng du lịch cộng đồng; việc xác định 05 chuỗi 

giá trị trong sản xuất nông nghiệp để thực hiện hỗ trợ, xây dựng trong năm 2020 

theo Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Nội dung hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2020. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan: 

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh nội dung, biện pháp chỉ đạo cụ thể để thực 

hiện mục tiêu từ nay đến năm 2025 xây dựng được 25 chuỗi giá trị trong sản xuất 

nông nghiệp cũng như các chỉ tiêu khác đã được xác định tại Kế hoạch 125-

KH/TU ngày 12/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 

54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2025. Theo đó, cần xác định được tối đa số lượng các sản phẩm, 

chuỗi liên kết có địa chỉ cụ thể để tổ chức hỗ trợ nhằm bảo đảm tính tập trung, 

hiệu quả. Nội dung hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2020. 

- Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng, ban hành quy 

trình lựa chọn các mô hình, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

gắn với tiêu thụ sản phẩm để có cơ sở phân bổ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản 
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xuất để áp dụng thực hiện từ năm 2021. Nội dung hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trong tháng 4/2020. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan liên quan rà soát các 

đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã thực hiện trên địa bàn tỉnh trong những năm 

gần đây có đối tượng, kết quả nghiên cứu phù hợp với tình hình thực tiễn địa 

phương, có tính ứng dụng thực tiễn cao và khả năng tác động sâu rộng đến phát 

triển sản xuất trên địa bàn tỉnh để đề xuất UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ nhân rộng 

ứng dụng kết quả trong thời gian tới. Nội dung hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh 

trong tháng 4/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, VH-TT&DL, CT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C,PVP 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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