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Số: 158 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày   21  tháng 11  năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp rà soát Kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2023 và phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công ngân sách 

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

giai đoạn 2021-2025  

 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về 

việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2021-2025; Nội dung kết luận kỳ phiên họp UBND thường kỳ tháng 11 năm 

2022 (kỳ 2) ngày 18/11/2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại 

diện các cơ quan tham dự họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

a) Họp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì, Phòng Quản lý Đầu tư 

công. 

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo 

dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Y tế. 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Dân tộc; Kho bạc nhà nước tỉnh; 

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, thành phố. 

b) Họp trực tuyến: Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi 

Lăng, Lộc Bình, Văn Lãng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Tràng Định, Đình 

Lập. 

2. Nội dung:  

- Rà soát Kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2023. 

- Xem xét phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công ngân sách 

tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025. 

3. Thời gian: 14h00 ngày 25/11/2022 (Thứ Sáu). 

4. Địa điểm:  

a) Họp trực tiếp: Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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b) UBND các huyện được mời theo hình thức trực tuyến chủ động 

phương án dự họp tại trụ sở UBND huyện. 

5. Đề nghị:  

a) Đối với mục tiêu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2023: Đề nghị các cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện chương trình 

MTQG (Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) chủ động rà soát bổ sung mục tiêu thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 theo Phụ lục kèm theo. 

b) Đối với Kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2023: 

- Để đảm bảo tiến độ cuộc họp, đề nghị các cơ quan chủ trì tham mưu tổ 

chức thực hiện chương trình MTQG (Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ động phối hợp với các 

cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát tổng thể phương án phân 

bổ kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (bao 

gồm cả vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp), gửi phương án điều chỉnh (nếu 

có) bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; trong đó đề nghị Ban 

Dân tộc lưu ý xem xét nội dung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Công văn số 2480/SNN-VP ngày 17/11/2022); Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (Công văn số 1734/SVHTTDL-VP ngày 17/11/2022) tham gia ý kiến tại 

cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 (kỳ 2) ngày 18/11/2022. 

- Sở Tài chính chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp 

phương án phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2023, gửi phương án điều chỉnh (nếu có) bằng văn bản về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

- Các thành phần dự họp tham gia ý kiến trực tiếp tại cuộc họp đối với Kế 

hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. 

(Gửi kèm theo Tờ trình số 85/TTr-SKHĐT ngày 07/11/2022 và các Công 

văn tham gia ý kiến tại tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 

(kỳ 2) ngày 18/11/2022). 

c) Đối với phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công ngân sách 

tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:  

- Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu, có ý kiến tại cuộc họp về 

phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

tại thuyết minh phương án và biểu kèm theo. 

- Sở Giao thông vận tải cung cấp số liệu về nhu cầu vốn thực hiện Đề án 

giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 chi tiết theo xã, huyện; trong đó làm 

rõ số vốn phân bổ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo mẫu biểu số 3 kèm theo Công văn số 
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2103/SKHĐT-QLĐTC ngày 06/10/2022; phối hợp rà soát khả năng lồng ghép 

đề án GTNT đối với danh mục dự án của các huyện, thành phố tại biểu gửi kèm 

theo. 

- UBND các huyện, thành phố rà soát chính xác số liệu của huyện, thành 

phố báo cáo được tổng hợp tại hệ thống biểu kèm theo, đề xuất điều chỉnh (nếu 

có) bằng văn bản để đảm bảo việc xây dựng phương án phân bổ chi tiết nguồn 

vốn đầu tư công ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 phù hợp. 

(Có thuyết minh phương án, biểu kèm theo). 

d) Văn phòng Sở chuẩn bị phòng họp và hạ tầng kỹ thuật thông tin cần 

thiết, kết nối với các huyện được mời theo hình thức trực tuyến. Mọi chi tiết về 

hạ tầng kỹ thuật đề nghị liên hệ văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện 

thoại: 025.3812122, gặp đồng chí Vy Văn Quản.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đúng thời 

gian và địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hứa Thị Hằng 
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Phụ lục:  

Mục tiêu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 

(Kèm theo Giấy mời số: 158 /GM-SKHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2022 của  Sở 

Kế hoạch và Đầu tư) 

 

 

TT  

 Danh mục mục tiêu, 

nhiệm vụ  

 Đơn 

vị 

tính  

 Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025 

(phấn đấu đến 

năm 2025)  

 Kế 

hoạch 

năm 

2022  

 Kết 

quả 

thực 

hiện 

năm 

2022  

 Kế 

hoạch 

năm 

2023  

A B 1 2 3 4 5 

1 
 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi  

1.1 

 Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng 

năm giai đoạn 2021-2025 

và hằng năm vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và 

miền núi  

 %  3 3 3 
             

3  

1.2 
 Xã ra khỏi địa bàn đặc 

biệt khó khăn  
          

-  Số xã   xã  47       

-  Tỷ lệ xã   %  50,5       

1.3 
 Thôn ra khỏi địa bàn đặc 

biệt khó khăn  
          

-  Số thôn   thôn  47       

-  Tỷ lệ thôn   %  50       

2 
 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững  
      

- 
 Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng 

năm giai đoạn 2021-2025  
 %  3 3 3 

             

3  

3 
 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới  
      

3.1  Cấp huyện            

- 

 Số đơn vị cấp huyện được 

công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới/ hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới  

 

huyện  
2 1 1 

             

1  

3.2  Cấp xã            
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TT  

 Danh mục mục tiêu, 

nhiệm vụ  

 Đơn 

vị 

tính  

 Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025 

(phấn đấu đến 

năm 2025)  

 Kế 

hoạch 

năm 

2022  

 Kết 

quả 

thực 

hiện 

năm 

2022  

 Kế 

hoạch 

năm 

2023  

- 
 Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông 

thôn mới  
 %  74,6 47 47       52,5    

- 
 Tỷ lệ xã nông thôn mới 

nâng cao  
 %  23,7 20 20       23,2    

- 
 Tỷ lệ xã nông thôn mới 

kiểu mẫu  
 %  9,6 1,2 1,2         2,1    
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