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Số: 856 /UBND-KTN 
 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 01/2018/NQ-HĐND, ngày 

20/7/2018 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn, ngày  06  tháng 9 năm 2018     

 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã  hội, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Thông tin và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các huyện. 

 

Ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 
01/2018/NQ-HĐND quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 
hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo 
về thông tin; hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 
đoạn 2018 – 2020, 

 Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban 
nhân dân tỉnh giao:  

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các dự 
án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc dự án Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững.  

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện các 
dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc dự án Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất phân 
bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án phát triển sản xuất, đa dạng 
hóa sinh kế, thuộc dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 
Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 
tổng hợp, định kỳ báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết theo quy định. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững). 

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các 
dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc dự án Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững; thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo tỉnh theo quy định. 
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, 
ban ngành liên quan hướng dẫn cụ thể đối với các dự án nhân rộng mô hình giảm 
nghèo thuộc dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch, thẩm định phân bổ kinh phí 
sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2020 và hằng năm để thực 
hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên 
địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc lập kế hoạch 
thực hiện, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án 
thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 

4. Sở Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan 
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định phân bổ, bố trí kinh phí sự nghiệp 
nguồn Ngân sách Trung ương cấp để thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh 
theo quy định.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân 
dân tỉnh cân đối các nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách tỉnh để thực hiện Chương 
trình trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp; cơ chế thanh 
toán, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh theo 
đúng chế độ quy định. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện 
Hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin. 

6. Các sở, ngành liên quan 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công hướng dẫn, 
kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, các đoàn 
thể chính trị - xã hội 

Tích cực tham gia giám sát, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, 
cộng đồng dân cư thực hiện tốt các nội dung tại Ngị quyết của Hội đồng nhân dân 
tỉnh. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện 

- Phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-
HĐND, ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến các xã, các cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn. 

- Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, của các Sở, ban ngành liên quan 
và các quy định hiện hành, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương 



 3

trình hằng năm và năm kế hoạch thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, nhiệm vụ 
đề ra. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung của Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Sử dụng nguồn kinh phí, có hiệu quả, đúng quy 
định. 

- Chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện thanh quyết toán các nguồn vốn 
ngân sách theo theo quy định hiện hành. 

- Thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá kết quả, tình hình thực hiện các dự án, 
tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa 
bàn theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ 
quan liên quan phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, 
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh,  
  các Đoàn thể CT-XH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Lý Vinh Quang 
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