
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NNPTNT Lộc Bình, ngày      tháng 8 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 15/2021/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh  

 

  

Kính gửi:  

 - Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 
 - Các cơ quan thuộc UBND huyện; 
 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 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. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 

28/02/2020 của UBND huyện về triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu: 

1. Công tác tuyên truyền nội dung của Nghị quyết 15 

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện tăng cường xây dựng các tin bài tuyên truyền các nội dung của Nghị 

quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/201 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên hệ 

thống tuyền thanh, Trang thông tin điện tử của huyện; phối hợp với Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch biên tập các nội dung gửi cho 

UBND các xã, thị trấn để phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của cấp xã. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn 

thể cùng cấp thực hiện tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nội dung 

Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/201 của Hội đồng nhân dân tỉnh để 

nhân dân hiểu và thực hiện. 

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện  

Chủ động nắm thông tin liên quan đến các chủ thể có thể thụ hưởng cơ chế  

chính sách theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/201 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách để đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp 

xã phối hợp với các chủ thể thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội 

huyện 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, 

tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền đến hội viên, 
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đoàn viên và nhân dân về các nội dung của Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/7/201 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 (Gửi kèm theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/201 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh). 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./ 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NNPTNT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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