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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia  

giảm nghèo bền vững năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 

05/4/2021 của UBND tỉnh; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, 

tăng thu nhập của người dân, nhất là ở các địa bàn nghèo và tạo điều kiện cho 

người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt nhất một số dịch vụ xã hội cơ bản. Tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đạt hiệu quả theo lĩnh vực ngành được giao 

phụ trách; 100% đối tượng người nghèo trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các cơ chế, 

chính sách giảm nghèo. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Phấn đấu góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 

2020 bình quân từ 2% trở lên (riêng các huyện, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao phấn 

đấu giảm từ 3,5% trở lên); tập trung giảm hộ nghèo tại các xã xây dựng nông thôn 

mới; 

- Hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho 250 lao động nông thôn, đặc biệt là 

lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Hướng dẫn xây dựng và triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế có hiệu quả; 

- Tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách xây 

dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; tăng số hộ được sử dụng nước sạch (nước 

hợp vệ sinh) để giảm chiều thiếu hụt về nước sạch và vệ sinh. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI 

1. Đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

2. Phạm vi: kế hoạch được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên tập 

trung đầu tư cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; các thôn, xã đặc biệt khó khăn; xã 

an toàn khu; xã biên giới; xã về đích xây dựng nông thôn mới năm 2021. 
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III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Dự án liên quan đến thực hiện giảm 

nghèo được ngân sách Trung ương bố trí vốn năm 2021, bao gồm các dự án thành 

phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2021 gồm: Dự án hỗ 

trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và các chính sách khác đối với đồng bào 

dân tộc thiểu số; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; Dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 

30a và Chương trình 135; Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình MTQG giảm nghèo. 

2. Ưu tiên đầu tư hạ tầng nước sạch, hợp vệ sinh; xây dựng chuồng trại chăn 

nuôi hợp vệ sinh,.. cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn 03 huyện Bình Gia, 

Đình Lập, Văn Quan và một số xã có tỷ lệ hộ nghèo cao thuộc các huyện khác để 

giảm chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của các hộ dân, tăng khả năng tiếp 

cận với các nhu cầu xã hội cơ bản. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các 

ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm taọ chuyển biến tích cực về nhận 

thức trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người 

nghèo; vận động các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân cùng 

góp sức thực hiện công tác giảm nghèo; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính 

sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo 

bền vững. 

4. Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và 

các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu 

Quốc gia giảm nghèo bền vững ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn với Chương trình 

xây dựng nông thôn mới; Chương trình muc̣ tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã 

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

chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

5. Mở rộng và tạo điều kiện tăng cường sự tham gia của người dân đối với 

các hoạt động của Chương trình từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập 

kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện bảo đảm dân chủ, công 

khai, minh bạch trong suốt quá trình thực hiện Chương trình; tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình giảm nghèo ở các cấp, phát huy quyền 

giám sát của người dân ở các vùng được hưởng lợi chương trình, dự án. 

6. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho người 

nghèo; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn, gắn với 

việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông và chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ 

thuật vào sản xuất; đồng thời tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình dịch 

hại, quản lý chất lượng giống cây trồng, vật tư phân bón trên địa bàn tỉnh, cấp mã 

số vùng trồng cho các loại cây trồng tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; xây 

dựng và triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế gắn với 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030.  
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7. Thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao 

động nông thôn gắn dạy nghề với tạo việc làm đối với lao động nghèo, người 

khuyết tật. Các địa phương, đoàn thể tuyên truyền, vận động doanh nghiệp bảo trợ, 

nhận người nghèo, người khuyết tật,... vào làm việc để có thu nhập ổn định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 

2021; các nguồn vốn lồng ghép và huy động từ các nguồn lực hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở: theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, phối hợp tham gia tổ chức tuyên truyền, thực hiện các chính sách, dự án 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; tập trung thực hiện có hiệu quả việc 

lồng ghép nguồn lực từ Chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình, 

đề án khác,... đầu tư cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; ưu tiên các đối tượng hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhất là hộ có người khuyết tật, chủ hộ là 

phụ nữ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 40/CTr-BCĐ ngày 

21/3/2014 của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh về Chương trình vận động giúp đỡ hộ 

nghèo, xã nghèo theo địa chỉ giai đoạn 2014 - 2020. 

2. Chi cục Phát triển nông thôn: tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách 

hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc lĩnh vực ngành được giao phụ 

trách. Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững năm 2021. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo định kỳ 06 tháng, 

01 năm và đột xuất.  

Trực tiếp phụ trách Dự án 3: “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh 

kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a 

và chương trình 135”. 

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, mới 

thoát nghèo và gia đình chính sách xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; 

chủ động tham mưu các giải pháp, phương án phòng chống các loại dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn các xã khó khăn, ĐBKK. 

4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông: tăng 

cường công tác dự tính, dự báo tình hình dịch hại, quản lý chất lượng giống cây 

trồng, vật tư phân bón trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố 

chuyển giao khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, cấp mã số vùng trồng. Triển khai 

lồng nghép các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất chuyên 

canh tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa để người nghèo dễ tiếp cận và tham 

gia. 

5. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: tiếp tục hỗ trợ 

các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách nhằm tăng số hộ được sử dụng 

nước sạch (nước hợp vệ sinh) để giảm chiều thiếu hụt về nước sạch và vệ sinh. 
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6. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên 

môn, UBND các xã tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng nhiệm vụ, giải pháp Kế 

hoạch số 78/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc; đề 

nghi ̣UBND các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện có hiêụ quả bảo 

đảm hoàn thành muc̣ tiêu theo Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện phát sinh 

khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn) để xem xét, kịp thời chỉ đạo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở LDDTB và XH; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;   

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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