
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-TCKH 

V/v triển khai thực hiện thủ tục 

theo Hướng dẫn liên ngành số 

1859/SKHĐT-STC-SCT-SXD-

SNN&PTNT-SKHCN-CN NHNN 

ngày 09/9/2022 

Lộc Bình, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

 

            Kính gửi:   

- UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội huyện;  

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị 

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

Sơn 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; 

Thực hiện Công văn số 1976/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 22/9/2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện thủ tục theo 

Hướng dẫn liên ngành số 1859/SKHĐT-STC-SCT-SXD-SNN&PTNT-SKHCN-

CN NHNN ngày 09/9/2022. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị: 

1. Các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn 

và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019, Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh 

và Hướng dẫn liên ngành số 1678/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-

SKHCN-CN NHNN ngày 29/9/2021, Hướng dẫn liên ngành số 1859/SKHĐT-

STC-SCT-SXD-SNN&PTNT-SKHCN-CN NHNN ngày 09/9/2022 sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung Hướng dẫn liên ngành số 1678/HDLN-SKHĐT-STC-

SCT-SNN&PTNT-SKHCN-CN NHNN ngày 29/9/2021 để mọi đối tượng thụ 

hưởng đều nắm bắt được thông tin và tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của 

Nghị quyết, từ đó tạo nguồn lực, động lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn.   

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn, 

đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên 

quan tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 
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Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, 

vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về UBND huyện (qua Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, giải quyết. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực 

hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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