
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 865/UBND-KTN Lạng Sơn, ngày  07 tháng 9 năm 2018 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số
02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 

của HĐND tỉnh 

 

                                           

                               Kính gửi:  
      - Các sở, ban, ngành; 
      - UBND các huyện, thành phố. 

 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND 
ngày 20/7/2018 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát 
triển và kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng 
quy định, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 
khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phổ biến, quán 
triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 đến 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc để áp dụng ngay trong quá trình lập, phân 
bổ dự toán ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 
2019 và tiếp theo. 

2. Các Sở, ngành, UBND các huyện là cơ quan chủ trì thực hiện chương 
trình, cơ quan chủ trì thực hiện dự án, tiểu dự án thành phần căn cứ nguyên tắc, 
tiêu chí, định mức phân bổ tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ kế hoạch 
vốn hằng năm cho từng dự án của Chương trình theo trình tự, thời gian quy định 
tại Điều 5, Điều 6 của Quy định kèm theo Quyết định 40/2018/QĐ-UBND ngày 
05/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Trách nhiệm cung cấp số liệu: Để có cơ sở tính toán phân bổ vốn 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 hằng 
năm, các đơn vị sau đây có trách nhiệm cung cấp các số liệu liên quan gửi cho Sở 
Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 7 hằng năm: 

- Cục Thống kê có trách nhiệm cung cấp số liệu về dân số, dân tộc thiểu số, 
diện tích đất tự nhiên; đơn vị hành chính cấp xã, xã biên giới, xã an toàn khu của 
các huyện đến ngày 31 tháng 12 của năm trước năm kế hoạch.  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cung cấp số liệu về 
tỷ lệ hộ nghèo, quy mô hộ nghèo của các huyện đến ngày 31 tháng 12 của năm 
trước năm kế hoạch. 
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- Ban Dân tộc có trách nhiệm cung cấp số liệu về xã đặc biệt khó khăn và 
các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II của các huyện đến 31 tháng 12 của 
năm trước năm kế hoạch. 

4. Trách nhiệm báo cáo: 

- Các cơ quan thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo có trách nhiệm định kỳ (6 tháng, hằng năm) báo cáo tình hình và kết quả 
thực hiện dự án, gửi cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình (Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội), cơ quan chủ trì thực hiện dự án thành phần và Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình, cơ quan chủ trì thực hiện dự án 
thành phần có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình 
định kỳ 6 tháng và hằng năm với Bộ, ngành quản lý Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp 
báo cáo chung toàn tỉnh. 

- Định kỳ (6 tháng, hằng năm) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với 
Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương 
trình MTQG giảm nghèo bền vững, trình Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu 
quốc gia của tỉnh, UBND tỉnh và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, 
bộ, ngành quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 20 tháng 7 cùng năm 
đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 31 tháng 3 năm sau đối với báo cáo năm. 

5. Về việc xây dựng kế hoạch năm 2019. 

-  Các đơn vị cung cấp số liệu và báo cáo cho Sở Kế hoạch và đầu tư trước 
ngày 30/9/2018. 

-  Các cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình, cơ quan chủ trì thực hiện các 
dự án thành phần có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện, cấp xã và 
các đơn vị liên quan để dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng phương án phân 
bổ chi tiết kế hoạch, dự toán chi thực hiện từng Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững năm 2019 theo từng nội dung, hoạt động, dự án đầu tư thực 
hiện chương trình để gửi các cơ quan chủ trì thực hiện chương trình, cơ quan chủ 
trì thực hiện dự án thành phần tổng hợp, dự kiến phân bổ vốn và gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Sở Tài chính. Việc dự kiến kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm 
nghèo bền vững năm 2019 trên nguyên tắc không vượt tổng kế hoạch vốn đã được 
phân bổ cho từng dự án thành phần của kế hoạch năm 2018. 

 6. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc các đơn vị phản ánh về 
Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Kho bạc Nhà nước 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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