
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 

V/v đề xuất đăng ký mục tiêu thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

 

 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 5778/BNN-VPĐP ngày 24/8/2020 của Bô ̣ Nông 

nghiêp̣ và Phát triển nông thôn về việc đăng ký mục tiêu thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh Lạng Sơn báo 

cáo, đề xuất như sau: 

1. Đăng ký mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh như sau: 

- Phấn đấu mỗi năm có thêm 10 xã đaṭ chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 

xã đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2025 là 115 xã, chiếm tỷ lệ 63,5% (trong 

tổng số 181 xã); xây dựng 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 12 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân tiêu chí đạt từ 15,5-16 tiêu chí/xã   

- Phấn đấu có thêm 01 đơn vị cấp huyện đaṭ chuẩn nông thôn mới (nâng 

tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh là 02 đơn vị/11 huyện, thành phố) . 

2. Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị: 

- Trung ương có cơ chế, chính sách phù hợp ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư phát 

triển đối với các tỉnh miền núi phía Bắc và xã thuộc huyện nghèo, xã đặc biệt khó 

khăn; 

- Tăng thêm nguồn vốn sư ̣nghiêp̣ hỗ trơ ̣các xa ̃biên giới, xã đăc̣ biêṭ khó 

khăn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững 

nhằm đảm bảo hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo yều cầu. 

 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng ĐP NTM Trung ương; 

- Các Sở: NNPTNT, KHĐT; 

- Văn phòng ĐP NTM tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHỦ TIC̣H 

 
 
 

 

 
 

                Hồ Tiến Thiệu 
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