
UỶ 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 6  năm 2021 
 

V/v đôn đốc khẩn trương bố trí vốn, 

khởi công xây dựng các công trình 

hạ tầng tại các xã phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Báo cáo số 96/BC-VPĐP ngày 31/5/2021 của Văn phòng Điều 

phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện 10 

xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc tinh thần 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế 

hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 (Thông báo số 110/TB-UBND ngày 

05/3/2021 của UBND tỉnh). Các huyện: Bắc Sơn, Chi Lăng, Đình Lập chưa thực 

hiện bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công xây dựng các công trình 

hạ tầng tại xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 cần khẩn trương thực 

hiện điều chỉnh, cân đối ngân sách huyện, đồng thời lồng ghép với các nguồn vốn 

hợp pháp khác để hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng các công trình 

trong tháng 7/2021. Chủ tịch UBND các huyện nêu trên chịu trách nhiệm, kiểm 

điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng 

không bảo đảm tiến độ công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới dẫn đến không 

hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xây dựng số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.  

Đối với các huyện đã bố trí vốn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công 

trình thì tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo sớm khởi công xây dựng để đảm bảo tiến độ xây 

dựng nông thôn mới. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 

nông thôn mới tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, 

thành phố trong việc cân đối, bố trí vốn từ ngân sách huyện cho các danh mục 

công trình hạ tầng nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2021 để 

bảo đảm đủ điều kiện phê duyệt và khởi công xây dựng theo quy định; trường 

hợp ngân sách huyện, thành phố không bảo đảm bố trí được, tham mưu cho 

UBND tỉnh điều chỉnh, cân đối các nguồn vốn để bố trí đầu tư xây dựng các 

công trình hạ tầng tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, bảo 

đảm hoàn thành chỉ tiêu số xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 

được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 
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3. Các Sở, ban, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí được phân công phụ trách bảo đảm 

tiến độ hoàn thành theo Kế hoạch năm 2021 đề ra; hướng dẫn, chỉ đạo các 

huyện, thành phố khẩn trương rà soát các tiêu chí đã đạt sớm hoàn chỉnh hồ sơ 

để nghiệm thu, thẩm định theo quy định bảo đảm tiến độ yêu cầu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành thành viên BCĐ các Chương  

  trình MTQG tỉnh tại Quyết định 1899/QĐ-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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