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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/02/2022 của 

UBND tỉnh về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025,  

định hướng đến năm 2030 

 Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh 

về Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Kế 

hoạch số 33/KH-UBND). Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và triển khai thực 

hiện có hiệu quả các nội dung của Quyết định số 1705/QĐ-TTg1, Nghị quyết số 

160/NQ-CP2, Nghị quyết số 47-NQ/TU3 và Kế hoạch số 33/KH-UBND, đảm 

bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo bền vững đề ra. 

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách 

nhiệm của của cán bộ, công chức trong Sở với công tác giảm nghèo bền vững, 

xác định giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững 

của tỉnh, phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.  

Kế hoạch là căn cứ để các phòng, đơn vị của Sở xác định nhiệm vụ cụ thể 

và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giảm nghèo bền vững 

đến năm 2030. 

2. Yêu cầu 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng trong các 

chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030.  

Tổ chức quán triệt nghiêm túc các nội dung đề ra tại Quyết định số 

1705/QĐ-TTg, Nghị quyết số 160/NQ-CP, Nghị quyết số 47-NQ/TU, Kế hoạch 

số 33/KH-UBND và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, các cơ chế, 

                                           
1 - Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị 

quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. 

2 - Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. 

3 - Nghị quyết số 47-NQ/TU ngày 09/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện công tác giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
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chính sách hỗ trợ giảm nghèo hằng năm và từng giai đoạn phù hợp, hiệu quả gắn 

với chức năng, nhiệm vụ của Sở.  

Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức; phát huy tính 

chủ động, tăng cường sự phối hợp của các phòng các phòng, đơn vị của Sở trong 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác giảm nghèo. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các mục tiêu giảm nghèo với kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch 

thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; khuyến 

khích người dân làm giàu, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông 

thôn, hạn chế phân hóa giàu nghèo, bảo đảm giảm nghèo bền vững; gắn công tác 

giảm nghèo với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn 

Đơn vị thực hiện: Các phòng: Tổng hợp Kinh tế xã hội, Quản lý đầu tư 

đầu tư công, Quản lý đầu tư ngoài ngân sách. 

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 -2025. 

2. Triển khai thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, tăng 

cường kết nối vùng đã phát triển với vùng khó khăn; tham mưu chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ở những địa bàn khó khăn, gắn với bảo đảm 

quốc phòng - an ninh 

Đơn vị thực hiện: Các phòng: Quản lý đầu tư đầu tư công, Quản lý đầu tư 

ngoài ngân sách, Tổng hợp Kinh tế xã hội. 

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 -2025. 

3. Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 -2025 và cơ quan giúp việc tại địa phương; Ban hành Quy chế 

làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 -2025 tại địa phương 

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý đầu tư đầu tư công chủ trì phối hợp với 

các phòng thực hiện. 

Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

4. Chủ động, tích cực thực hiện nhiều giải pháp huy động, vận động mọi 

nguồn lực đầu tư, phát huy có hiệu quả các chính sách hỗ trợ để thực hiện các 

chương trình, dự án gắn với giảm nghèo bền vững, cải thiện điều kiện sống, bảo 

đảm vệ sinh môi trường nông thôn và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; tập 

trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tạo thuận lợi, 

tăng cơ hội cho người dân vươn lên thoát nghèo. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng: Quản lý đầu tư đầu tư công, Quản lý đầu tư 

ngoài ngân sách thực hiện, Tổng hợp Kinh tế xã hội. 

Thời gian thực hiện: Thực hiện hằng năm. 
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5. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bảo đảm thông 

thoáng, minh bạch tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh chủ trì; phòng Quản lý đầu 

tư ngoài ngân sách; Văn phòng; Trung tâm Xúc tiến đầu tư phối hợp thực hiện. 

Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

6. Tăng cường rà soát, quản lý các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm 

nghèo với mục tiêu sử dụng nguồn lực hiệu quả, không để lãng phí, thất thoát; 

xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền các hành vi sai phạm 

của các tổ chức, cá nhân trong sử dụng các nguồn lực, chính sách thực hiện công 

tác giảm nghèo. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý đầu tư công chủ trì; Thanh tra phối hợp 

thực hiện. 

Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

 IV. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ nhiệm vụ được giao các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm 

Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm thực hiện triển khai theo đúng Kế hoạch đã đề ra;  

đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả theo Kế hoạch số 33/KH-UBND, 

ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 

năm 2030./. 

Nơi nhận:                   
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Lao động - TT&XH; 

- Các phòng CM; TTXTĐT; 

- Lưu VT, THKTXH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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