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V/v báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản của các 

xã ĐBKK xây dựng nông thôn mới 

và giảm nghèo bền vững 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

                                                      

                             Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Công văn số 1873/BNN-VPĐP ngày 13/3/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ 

trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) xây dựng nông thôn mới và 

giảm nghèo bền vững, 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 với các cơ 

quan liên quan tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh đánh giá kết quả 

thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã ĐBKK xây dựng nông thôn mới và 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Công văn trên; hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 

23/3/2020.  

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông 

tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện báo cáo kết quả thực hiện Đề án hỗ 

trợ thôn, bản của các xã ĐBKK xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/3/2020 để 

tổng hợp, xây dựng báo cáo. 

 (Công văn số 1873/BNN-VPĐP được gửi kèm theo trên iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, CT, XD, TN&MT, NV, 

VHTT&DL, TTTT, LĐTB&XH, GD&ĐT, Y tế; 

- Bộ Chi huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

 các phòng: TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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