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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới  

trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022 
 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh về 

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của 

UBND tỉnh về việc phân công Lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 

các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách, chỉ đạo các xã, huyện, thành 

phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2021 và Công văn số 245/UBND-KT ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về việc 

tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phụ trách, chỉ đạo các xã, huyện, thành phố thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; Kế 

hoạch số 54/KH-STNMT ngày 01/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc triển khai theo dõi, giám sát, hướng dẫn và chỉ đạo đối với huyện Bắc Sơn 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022.  

Ngày 28/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, làm việc với UBND huyện Bắc Sơn về tình 

hình xây dựng nông thôn mới năm 2022; tham dự buổi làm việc có đại diện 

Lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và đại diện các Sở, ngành phụ trách các chỉ 

tiêu, tiêu chí chưa đạt, gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Lao động, thương binh và Xã 

hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Cục thống kê (Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Sở Y tế vắng mặt có lý do); đại diện Lãnh đạo UBND huyện, các 

thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; Đại diện Lãnh đạo 

UBND các xã: Bắc Quỳnh, Vũ Lăng, Chiêu Vũ, Tân Hương, Chiến Thắng và 

cán bộ phụ trách chuyên môn của các xã.  

Sau khi nghe đại diện UBND huyện, UBND các xã báo cáo tình hình, kết 

quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới năm 2022 của huyện Bắc Sơn, các thành phần tham dự đã trao đổi, thảo 

luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; Sở Tài 

nguyên và Môi trường thay mặt đoàn kiểm tra thông báo kết luận một số nội 

dung như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2022, huyện Bắc Sơn phấn đấu xã Vũ Lăng đạt chuẩn nông thôn 

mới, xã Bắc Quỳnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Kế hoạch 

số 23/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh và phấn đấu xã Tân Hương, 

xã Chiêu Vũ đạt chuẩn nông thôn mới và xã Chiến Thắng phấn đấu đạt chuẩn 
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nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 10/02/2022 của 

UBND huyện Bắc Sơn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 

trên đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình lao động sản xuất và thu nhập của 

người dân nhưng với sự quyết tâm, chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền, 

sự vào cuộc, ủng hộ của Nhân dân, công tác tác xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn huyện đạt được kết quả tích cực; trong công tác tuyên truyền, vận động 

xây dựng nông thôn mới được chú trọng; cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm 

đầu tư. Công tác giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân, xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh; các lĩnh vực môi trường có 

sự chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn 

được giữ vững, ổn định. 

Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và linh hoạt những kết quả đã đạt được 

của huyện Bắc Sơn trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2022. Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt 

trận tổ quốc từ huyện đến cơ sở nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và tích 

cực quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. Bộ máy chỉ đạo, điều hành Chương 

trình được kiện toàn từ huyện đến cơ sở để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu quả.  

Công tác tuyên tuyền, vận động về xây dựng nông thôn mới từ huyện đến 

cơ sở được quan tâm chỉ đạo, sát sao, quyết liệt thực hiện bằng nhiều hình thức, 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; Hội 

liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực 

tham gia thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Hưởng ứng 

phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” do Huyện đoàn phát 

động. Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thông huyện tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền đã xây dựng và phát sóng 54 tin, bài trong xây dựng nông 

thôn mới. Công tác tuyên truyền đi sâu vào các nội dung vận động Nhân dân xây 

dựng đời sống văn hóa, thay đổi nếp sống, văn hóa, xây dựng môi trường nông 

thôn xanh – sạch – đẹp, an toàn từng bước đáp ứng được yêucầu phát triển kinh 

tế - xã hội ở khu vực nông thôn, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được 

nâng cao, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, an sinh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững.. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế nhất định: Việc huy động 

cộng đồng dân cư vào thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc về người dân hiệu 

quả chưa cao. Việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới 

đã được quan tâm thực hiện, tuy nhiên nguồn vốn đầu tư hàng năm còn thấp, 

quá trình tổ chức huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới còn 

gặp nhiều khó khăn, việc huy động nguồn lực từ nhân dân chủ yếu ngày công 

lao động, các doanh nghiệp trên địa bàn còn hạn chế, trên địa bàn huyện chủ yếu 

là doanh nghiệp nhỏ, chưa có sự đóng góp nhiều cho địa phương.   

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 tại Quyết 
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định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 và Quyết định về việc quy định xã nông 

thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-202 tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã ban hành các văn bản 

chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện cac nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới năm 2022. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn còn tiêu chí 

chưa có Hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể của Bộ, Sở, ngành nên chưa có 

cơ sở để đánh giá. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Tình hình thực hiện xã điểm nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao năm 2022  

1.1. Xã Vũ Lăng 

Xã Vũ Lăng đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới gồm có: Số 1- Quy hoạch; 

số 3- Thủy lợi và  phòng, chống thiên tai; số 4- Điện; số 7- Cơ sở hạ tầng thương 

mại nông thôn; số 8- Thông tin và Truyền thông; số 9-Nhà ở dân cư; số10- Thu 

nhập; số 11- Nghèo đa chiều; số 12 - Lao động; số 13 – Tổ chức sản xuất và 

phát triển kinh tế nông thôn; số 14- Giáo dục và Đào tạo; số 16- Văn hóa; số 19- 

Quốc phòng và An ninh. 

Các tiêu chí chưa đạt 6/19 gồm có: Số 2 - Giao thông; số 5 - trường học; 

số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa; số 15 - Y tế; số 17- Môi trường và An toàn thực 

phẩm; số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. (Theo Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 318/QĐ-TTg 

ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 

1.2. Xã Bắc Quỳnh  

Xã Bắc Quỳnh đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao gồm có tiêu chí: 

Số 3- Thủy lợi và  phòng, chống thiên tai; số 4- Điện; số 6 - Văn hóa;  số 7- Cơ 

sở hạ tầng thương mại nông thôn; số 8- Thông tin và Truyền thông; số 9-Nhà ở 

dân cư; số 11- Nghèo đa chiều; số 15 -Hành chính công; số 18 -Chất lượng môi 

trường trống. 

Các tiêu chí chưa đạt 10/19 gồm có: Số 1 - Quy hoạch; số 2 - Giao thông; 

số 5 – Giáo dục; số 10 - Thu nhập; số 12 - Lao động; số 13 - Tổ chức sản xuất 

và phát triển kinh tế nông thôn; số 14 - Y tế; số 16 - Tiếp cận pháp luật; số 17- 

Môi trường và an toàn thực phẩm; số 19 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 

luật. (Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại 

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 

2. Tình hình thực hiện xã điểm nông thôn mới, nông thôn mới kiểu 

mẫu năm 2022  

2.1. Xã Chiêu Vũ 

Xã Chiêu Vũ đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới gồm có: Số 1- Quy hoạch; 

số 2 - Giao thông; số 3- Thủy lợi và  phòng, chống thiên tai; số 4- Điện; số 7- 

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; số 8- Thông tin và Truyền thông; số 9-Nhà 
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ở dân cư; số 10- Thu nhập; số 12 - Lao động; số; số 16- Văn hóa; số 19- Quốc 

phòng và An ninh.  

Các tiêu chí chưa đạt 8/19  gồm: Số 5 - Giáo dục; số 6 - Cơ sở vật chất 

văn hóa; số 11-Nghèo đa chiều; số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế 

nông thôn; số 14 -Giáo dục; số 15 – Y tế; số 17 – Môi trường và An toàn thực 

phẩm; số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. (Theo Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 318/QĐ-TTg 

ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 

2.2. Xã Tân Hương 

Xã Tân Hương đạt 6/19 tiêu chí nông thôn mới gồm: Số 1- Quy hoạch; số 

4- Điện; số 9-Nhà ở dân cư; số 12 - Lao động; số 15-Y tế; số 19- Quốc phòng và 

An ninh.  

Các tiêu chí chưa đạt 13/19 gồm có: Số 2 - Giao thông; số 3 - Thủy lợi và 

phòng, chống thiên tai; số 5 - Giáo dục; số 6 -  Cơ sở vật chất văn hóa; số 7 - Cơ 

sở hạ tầng thương mại nông thôn; số 8 - Thông tin và truyền thông; số 10 - Thu 

nhập; số 11 - Nghèo đa chiều; số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế 

nông thôn; số 14 - Giáo dục; số 16 - Văn hóa; số 17 - Môi trường và An toàn 

thực phẩm; số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; số 19 (Theo Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 

318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 

2.3. Xã Chiến Thắng 

Xã Chiến Thắng đang tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ 

mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2021-2025. Chưa đạt được các tiêu chí theo Quyết định số 

319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, thu nhập bình quân đầu 

người của xã tại thời điểm xét đạt 43 triệu đồng/người. Do vậy so với yêu cầu 

của tiêu chí là thời điểm xét công nhận xã nông thôn mới mới kiểu mẫu phải cao 

hơn từ 10% trở lên. Tiêu chí này đến thời điểm hiện tại xã đã đạt 47 triệu đồng. 

Các tiêu chí còn lại xã chờ Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể (Theo 

Quyết định về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 tại 

Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 

III. KIẾN NGHỊ CỦA UBND HUYỆN, UBND XÃ 

1. Kiến nghị của UBND huyện: Đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành sớm 

ban hành Hướng dẫn tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 

Chính và tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 319/QĐ-TTg 

ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ để huyện có căn cứ rà soát hiện trạng 

và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.  

2. Kiến nghị của UBND xã  
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2.1. UBND xã Vũ Lăng: Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để 

triển khai thưc hiện hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới và ban 

hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Các ban nghành của 

huyện phụ trách nông thôn mới hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, định 

hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa 

phương nâng cao thu nhận cho Nhân dân. Đề nghị doanh nghiệp thu gom rác 

thải trên địa bàn xã trong thời gian tới. 

2.2. UBND xã Bắc Quỳnh: Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để 

triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu trí để đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao, như hỗ trợ xây dựng nâng cao các mô hình phát triển sản xuất, định hướng 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với kiều kiện địa phương nâng 

cao thu nhập cho Nhân dân. 

2.3. UBND xã Chiêu Vũ 

- Đề nghị các phòng, ban chuyên môn của huyện phụ trách các tiêu chí 

xuống trực tiếp cơ sở để cùng BCĐ, BQL xã khảo sát đánh giá thực trạng các 

tiêu chí một cách toàn diện, chính xác để làm cơ sở triển khai thực hiện. 

- Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng 34 bể thu gom bao bì thuốc Bảo vệ 

thực vật tại các thôn trên địa bàn xã và hỗ trợ xây mới các công trình vệ sinh 

(nhà tiêu, nhà tắm) và di dời chuồng trại cho các hộ thuộc đối tượng hộ nghèo và 

các hộ có điều kiện kinh tế khó khăn. 

2.4. UBND xã Tân Hương: Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để 

triển khai thưc hiện hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới. Đề nghị 

Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn sớm hỗ trợ vốn để xã triển khai các hạng 

mục về môi trường như xây lò đốt rác, bể thu gom bao bì thuốc BVTV, hỗ trợ 

xây nhà tiêu, tắm. 

2.5. UBND xã Chiến Thắng 

- Đề nghị cấp trên Ban hành hướng dẫn cụ thể thực hiện các tiêu chí, chỉ 

tiêu trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Bố trí kinh phí cho 

xã xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. 

- Đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của 

huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới, các phòng chuyên môn được phân 

công phụ trách hướng dẫn, phụ trách xã trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 

cần quan tâm sát sao hơn nữa trong quá trình triển khai thực hiện, để có cơ sở 

đánh giá mức độ đạt của tiêu chí nói chung, các chỉ tiêu nói riêng được sát thực 

tế hơn. 

IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Để hoàn thành dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Sơn theo kế 

hoạch của UBND tỉnh và UBND huyện trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề nghị các cơ quan phối hợp triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 
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1. UBND huyện Bắc Sơn và UBND các xã: Vũ Lăng; Chiêu Vũ; Tân 

Hương; Bắc Quỳnh; Chiến Thắng. 

- Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới 

đồng bộ, toàn diện  theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ 

Tướng chính phủ đối với tất cả các xã trên địa bàn huyện, giao chỉ tiêu cụ thể 

cho từng xã; quan tâm xây dựng Phong trào toàn dân chung sức xây dựng Nông 

thôn mới thường xuyên và có hiệu quả, đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí 

có đóng góp của cộng đồng dân cư; đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt để kịp tiến độ đảm bảo hoàn thành, 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong 

năm 2022 theo Kế hoạch. 

- Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo thuộc 

các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn xã thực 

hiện các tiêu chí nông thông mới theo từng lĩnh vực của từng ngành theo hướng 

dẫn của các Sở, ngành chuyên môn; chỉ đạo UBND các xã, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, 

các hội quần chúng và Nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng, vệ sinh môi 

trường nông thôn theo hướng dẫn, cụ thể như: vệ sinh nhà, bếp, sân vườn, 

chuồng trại; thu gom, phân loại và xử lý nước thải, rác thải; tham gia vệ sinh 

đường làng, ngõ xóm và khu vực công cộng, cắt tỉa, chỉnh trang hàng rào, khơi 

thông cống rãnh,... 

- Đối với các tiêu chí đã đạt: Đề nghị Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện 

chỉ đạo UBND các xã chủ động lập hồ sơ và đề nghị các Sở, ngành thẩm định và 

công nhận đạt từng tiêu chí theo đúng quy định, có phương án tiếp tục hoàn 

thiện tiêu chí trước khi đánh giá công nhận xã nông thôn mới. 

- Đối với các tiêu chí chưa đạt: Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện chỉ đạo 

các xã quyết liệt thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động toàn dân trên địa 

bàn tích cực triển khai thực hiện để hoàn thành các tiêu chí đảm bảo theo kế 

hoạch. Tạo điều kiện về mặt bằng thi công tác dự án, công trình thi công trên địa 

bàn xã, chủ động kiến nghị với các chủ đầu tư khác đang thực hiện dự án, công 

trình trên địa bàn xã tăng cường nhân lực, thiết bị đẩy nhanh việc thi công đảm 

bảo chất lượng và tiến độ thực hiện.  

- Đối với các xã do huyện phấn đấu đạt nông thôn mới năm 2022: Đề nghị 

UBND huyện chỉ đạo, rà soát các tiêu chí, tổng hợp gửi Văn phòng điều phối 

nông thôn mới và các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí theo Quyết định số 

828/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

2. Đối với các Sở, ngành liên quan  

Đề nghị Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn và 

các Sở, ban, ngành của tỉnh được giao phụ trách tiêu chí theo chức năng, thẩm 

quyền chủ động hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Bắc Sơn và các xã: Vũ Lăng, 

Bắc Quỳnh, Chiêu Vũ, Tân Hương và Chiến Thắng của huyện Bắc Sơn thực 

hiện đạt mục tiêu đề ra theo kế hoạch của tỉnh và của huyện. Tổ chức thẩm định, 

công nhận các tiêu chí (khi đủ điều kiện) theo chức năng, nhiệm vụ được phân 

công; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo các kiến nghị của huyện, của xã 

nêu trên. 
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Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo kết quả kiểm tra tình 

hình xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn để các cơ quan, đơn vị liên 

quan biết, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- BCĐ xây dựng nông thôn mới tỉnh (B/c);  

- Các Sở: Nội vụ; Giao thông vận tải; Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Văn hoá, thể thao và Du lịch; Xây 

dựng; Lao động, thương binh và Xã hội; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp; Công 

thương; Thông tin và Truyền thông; Y tế;  

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Cục Thống kê;  

- Văn phòng điều phối XD NTM tỉnh; 

- UBND huyện Bắc Sơn; 

- UBND các xã: Vũ Lăng; Bắc Quỳnh; Tân Hương; 

Chiêu Vũ; Chiến Thắng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường; 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, BVMT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Trực 
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