
 

 

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 4 năm 2021 
 

V/v tổng kết Nghị quyết số 65/2017/NQ-

HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết 

số 01/2018/NQ-HĐND ngày 06/9/2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

          

 

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

Xem xét Công văn số 504/SNN-PTNT ngày 30/3/2021 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc xin chủ trương tổng kết Nghị quyết số 

65/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 

06/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Đồng ý giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức tổng 

kết, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 

65/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về 

mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thưc̣ hiêṇ một số nội dung trong Chương 

trình muc̣ tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2018-2020 và Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 06/9/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định về một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo 

về thông tin; hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2018 - 2020 để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian hoàn thành, trình dự 

thảo báo cáo trong quý III/2021. 

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; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TT&TT, LĐTB&XH; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 Phạm Hùng Trường 
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