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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 998 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 19 tháng 3 năm 2019 

V/v hoàn thiện Đề án giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2018-2020 các 

huyện Văn Quan, Đình Lập 

 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND các huyện: Văn Quan, Đình Lập. 

 
 

Xem xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 28/02/2019 của UBND huyện 
Đình Lập, Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 11/3/2019 của UBND huyện Văn 
Quan về việc đề nghị phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 
2020 và Đề án cụ thể kèm theo, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

Yêu cầu UBND các huyện: Đình Lập, Văn Quan tiếp tục rà soát, hoàn 
thiện lại Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 đảm bảo đầy đủ, 
chặt chẽ. Nội dung tổng hợp kinh phí phải thống nhất với 2 nội dung chính của 
Đề án là: thực hiện các chính sách giảm nghèo chung và chính sách đặc thù theo 
Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đồng 
thời rà soát kỹ cơ cấu nguồn vốn, tổng nguồn vốn của trung ương, tỉnh, huy 
động xã hội hóa, đóng góp từ nhân dân đảm bảo thống nhất, đầy đủ, chính xác. 
Nội dung tờ trình UBND tỉnh phê duyệt phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng các thông 
tin cơ bản của Đề án gồm: mục tiêu, nội dung, kinh phí, thời gian thực hiện, giải 
pháp thực hiện, tổ chức thực hiện... Yêu cầu các huyện: Đình Lập, Văn Quan 
khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 28/3/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, LĐ-TB&XH; 
- UBND huyện Bình Gia; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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