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THÔNG BÁO 

Kết luâṇ của đồng chí Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện  

tại Hội nghị trực tuyến với UBND các xã, thị trấn 

 ngày 25 tháng 6 năm 2021 

 

 

Ngày 25/6/2021, UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến với UBND xã, 

thị trấn về tiếp tục triển khai Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn; nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp huyện (DDCI); tình hình hỗ trợ phát triển sản xuất, cấp mã vùng 

trồng, thu hoạch, bảo quản, xuất khẩu thạch đen. Sau khi nghe báo cáo các cơ 

quan chuyên môn, đơn vị tham mưu trình bày và các ý kiến phát biểu, thảo luận 

UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện kết luận 

như sau: 

 1. Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện: 

- Tham mưu kiện toàn Hội đồng thẩm định hồ sơ vay vốn theo Nghị quyết 

số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Huyện ủy, 

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn 

triển khai hướng dẫn doanh nghiệp, người dân thực hiện hồ sơ tiếp cận nguồn 

vốn theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn một cách đồng bộ, thiết thực; mục tiêu trong năm 2021 mỗi 

xã thực hiện đạt ít nhất 2 hồ sơ được vay vốn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Triển khai kế hoạch khắc phục những mặt tồn tại trong các chỉ số đánh 

giá năng lực cạnh tranh của huyện đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các 

mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa; hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. Xây dựng niềm tin giữa 

chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Tham mưu cho UBND 

huyện các nội dung tổ chức làm việc với doanh nghiệp và HTX tháo gỡ những 

vướng mắc, khó khăn về các thủ tục đất đai để triển khai xây dựng cơ sở kho, 

sân bãi, nhà máy chế biến Quế, Hồi... 

3. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện: 
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- Rà soát đánh giá các mô hình sản xuất, diện tích trồng thạch đen trên địa 

bàn huyện. 

- Tham mưu định hướng chung cho nhân dân mở rộng diện tích trồng cây 

Thạch đen, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tuyên truyền sâu rộng việc 

không sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học trong quy 

trình trồng, chăm sóc cây Thạch đen nhằm nâng cao sản lượng, chú trọng chất 

lượng, an toàn, uy tín của sản phẩm và giá trị thương hiệu Thạch đen Tràng 

Định với 3 loại sản phẩm chính (Thạch đen khô; Thạch đen dạng bột và Thạch 

ăn truyền thống). 

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông báo cho các xã, thị 

trấn chủ động trong ứng phó khi có diễn biến thời tiết bất thường xảy ra. 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Bố trí sắp xếp lịch làm việc với 

Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện để khắc phục 

những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các nội dung theo 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn. 

5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: 

 - Làm đầu mối hướng dẫn doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình viết dự án vay 

vốn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 - Tham mưu thành lập tổ giúp việc về thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

 - Cử cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm 

các quy trình chăm sóc, thu hoạch sản phẩm thạch đen đảm bảo theo quy định, 

tiêu chuẩn xuất khẩu. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, dự tính dự báo kịp thời sâu, 

bệnh hại cây trồng; chủ động phát hiện, thông báo kịp thời đến UBND các xã, 

các cơ quan liên quan, khuyến cáo nông dân cách phòng trừ, không để phát 

sinh các ổ dịch lớn; tăng cường kiểm tra các điểm bán thuốc bảo vệ thực vật 

trên địa bàn. 

6. UBND các xã, thị trấn  

 -  Tiếp tục vận động nhân dân trồng Lúa Bao thai hồng và Nếp cái ong 

vàng nhằm duy trì và khẳng định thương hiệu gạo đã đạt thương hiệu vàng, sản 

phẩm OCOP của huyện. 

 - Tăng cường, quán triệt hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy 

trình, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm cây thạch đen đảm bảo tiêu chuẩn xuất 

khẩu theo Nghị định thư. 
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- Triển khai, tuyên truyền thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp theo 

Quyết định số 234/QĐ-UBND, ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc Phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2020-2030 và Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 05 tháng 6 năm 2020 

của UBND huyện. 

- Yêu cầu Lãnh đạo xã, các đoàn thể và cán bộ công chức cấp xã cần 

nghiên cứu nắm chắc nội dung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn để hướng dẫn Doanh nghiệp 

và người dân tiếp cận nguồn vốn một cách có hiệu quả. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất cho các đối tượng thụ hưởng. Xây dựng kế hoạch triển khai 

mô hình kịp thời sau khi được phân bổ vốn đồng thời thực hiện có hiệu quả, 

chất lượng, mang lại nguồn thu nhập cho người dân từ các mô hình hỗ trợ 

sản xuất năm 2021. 

UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện đến các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn biết, chủ động phối hợp 

thực hiện có hiệu quả./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND và UBND huyện; 

- Các Phòng: Phòng TN & MT; TC-KH; NN&PTNT; 

TTDVNN huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

Nông văn Lâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-30T16:03:32+0700




