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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng 

bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 

 

Ngày 19 tháng 3 năm 2021 đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành 

đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. 

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp, Khoa học và 

Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo 

dục và Đào tạo, Y tế, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày 

dự thảo Nghị quyết, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã 

có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ, xây dựng dự thảo Nghị quyết, lấy 

ý kiến các cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, hoàn chỉnh 

trình UBND tỉnh. Qua xem xét, thảo luận thấy rằng nội dung dự thảo Nghị quyết 

được xây dựng trên cơ sở tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TU ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020, cơ bản bám sát Nghị quyết Đại 

hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 

06/11/2020 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

2. Để dự thảo Nghị quyết bảo đảm chất lượng trình kỳ họp UBND tỉnh, 

yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tham gia 

góp ý xác đáng, hợp lý tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trong đó 

thống nhất một số nội dung sau: 

- Bố cục dự thảo Nghị quyết gồm 04 phần: (i) Khái quát thực trạng công 

tác xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2011-2020; (ii) Quan điểm, mục tiêu 

(trong mục tiêu có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể); (iii) Nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu; (iv) Tổ chức thực hiện. 

- Rà soát hệ thống chỉ tiêu tại phần mục tiêu cụ thể để bảo đảm các chỉ 

tiêu đưa vào Nghị quyết mang tính tổng quát, đại diện; đưa một số chỉ tiêu tại 
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phần nhiệm vụ về phần mục tiêu cụ thể, sắp xếp lại theo nhóm: nông thôn mới, 

cơ sở hạ tầng nông thôn, đời sống văn hóa, thu nhập dân cư nông thôn... 

- Thống nhất gộp mục nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp trọng tâm thành một 

mục Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và biên tập lại nội dung, trong đó làm rõ các 

nhóm nhiệm vụ giải pháp sau: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

đảng; (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt, triển khai các 

chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; (3) 

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ tạo kết nối nông thôn – đô 

thị phát triển hài hòa; (4) Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân gắn 

với giải quyết các đề văn hóa, xã hội, môi trường, nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần cư dân nông thôn; (5) Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở 

đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị gắn xây dựng vững 

chắc thế trận an ninh Nhân dân, quốc phòng toàn dân; (6) Huy động nguồn lực 

xây dựng nông thôn mới. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, 

Nghị quyết, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/3/2021.  
 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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