
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2020 

V/v đôn đốc triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Xem xét Báo cáo số 330/BC-SKHĐT ngày 13/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển 

hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới cách thức, phương pháp tuyên truyền  

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh, hướng dẫn để 

mọi đối tượng trong diện thụ hưởng đều được tiếp cận thông tin, tích cực tham gia 

thực hiện chính sách để thực sự phát huy hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển 

sản xuất, kinh tế nông nghiệp trên địa bàn. Cấp ủy chính quyền địa phương các cấp 

cần xác định rõ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong thời 

gian từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo.   

Trong tháng 09/2020 các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết đánh giá 09 tháng thực 

chính sách tại địa phương, đơn vị để chỉ ra những mặt được, chưa được, tồn tại hạn 

chế từ đó xác định, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ đến hết năm 2020 có 

bao nhiêu đối tượng trên địa bàn được thụ hưởng chính sách, đồng thời xác định chỉ 

tiêu cho các năm tiếp theo làm cơ sở chỉ đạo, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hàng 

năm của đơn vị. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham 

mưu UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra, hướng 

dẫn các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND; chỉ đạo các đơn vị tổ chức sơ kết 09 tháng, tổng hợp kết quả 

báo cáo UBND tỉnh.   

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị 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, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường  
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