
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:         /UBND-VP 

V/v Tham mưu thực hiện Thông báo 

số 619/TB-UBND ngày 10/11/2020 

của UBND tỉnh Lạng Sơn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Cao Lộc, ngày     tháng 11 năm 2020 

  

Kính gửi:  - Các phòng: TN&MT, KTHT, NN&PTNT; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư XD huyện; 

- Công an huyện. 

 

UBND huyện nhận được Thông báo số 619/TB-UBND ngày 10/11/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn, Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã 

Xuất Lễ, huyện Cao Lộc. UBND huyện Cao Lộc yêu cầu các cơ quan liên quan 

tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu cho UBND huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình 

thuộc về trách nhiệm của cộng đồng dân cư (dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường 

làng ngõ xóm, chỉnh trang vườn, nhà sạch, đẹp...) để hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu 

xây dựng nông thôn mới năm 2020 tỉnh, huyện, xã đề ra.  

2. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn  

Tham mưu cho UBND huyện tiếp tục lựa chọn triển khai tốt các mô hình phát 

triển sản xuất để phát huy hiệu quả,  nhân rộng tạo sinh kế, thu nhập bền vững, nâng 

cao đời sống người nông dân. Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người 

nông dân là yếu tố căn bản trong xây dựng nông thôn mới bền vững, kiên trì, đeo 

bám, triển khai quyết liệt, căn cơ, gắn việc xây dựng các mô hình phát triển sản xuất 

với thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân 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. Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn phải là những người đi đầu 

trong thực hiện chủ trương, chính sách, qua đó để vận động tuyên truyền Nhân dân 

thực hiện. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Tham mưu cho UBND huyện tiếp tục tăng cường đôn đốc, triển khai hiệu 

quả phong trào làm đường giao thông nông thôn, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, 

xã nông thôn mới nâng cao để nâng cao chất lượng Chương trình. Tập trung đẩy 

mạnh việc xây dựng xã, thôn nông thôn mới tại các xã biên giới để bảo đảm hoàn 

thành các chỉ tiêu Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ 189 thôn của 18 xã khu vực biên giới đặc biệt khó 

khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020, qua 



đó góp phần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 

của Bộ Chính trị đề ra. 

4. Công an huyện 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục tham mưu cho 

UBND huyện trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an ninh biên giới, bảo vệ 

đường biên mốc giới, chủ quyền quốc gia, kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm 

trên tuyến biên giới.  

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Tham mưu cho UBND huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục, 

công trình xây dựng nông thôn mới. 

Rút kinh nghiệm, chủ động hơn trong công tác tham mưu cho UBND huyện 

chuẩn bị đầu tư các công trình hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới, năm 2021 

cần khắc phục ngay yếu kém này, ngay trong quý IV năm 2020 chỉ đạo các đơn vị 

hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để trong quý I/2021 có thể khởi công xây 

dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới năm 2021. 

6. Văn phòng Điều phối XD NTM huyện 

Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới với quan điểm vừa có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời toàn 

diện để nâng số tiêu chí bình quân/xã của huyện tiếp cận với bình quân chung của 

tỉnh. Giúp UBND huyện đôn đốc các đơn vị, UBND xã Xuất Lễ hoàn thiện hồ sơ 

các Tiêu chí đảm bảo thời gian theo quy định. 

7. UBND xã Xuất Lễ 

Khẩn trương thực hiện các nội dung theo Thông báo số 619/TB-UBND ngày 

10/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn đối với nhiệm vụ của UBND xã đảm bảo 

đúng thời gian, chất lượng. 

 UBND huyện yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ nghiêm túc triển khai 

thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (B/cáo); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Văn phòng ĐPXD NTM; 

- UBND xã Xuất Lễ; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

                    Hứa Anh Tuấn 
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