
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SNN-PTNT 

V/v xây dựng kế hoạch năm 2022 thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 

       Lạng Sơn, ngày  13 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện văn bản số 1711/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 12/10/2121 của Sở Lao 

động -Thương binh và Xã hội  về việc chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế 

hoạch năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối 

hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng, tổng hợp các dự án, tiểu dự án thuộc Dự 

án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án 1, Dự án 3: 

Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng. 

 Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa 

bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện huyện, 

thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Dự án 2: Đa dạng 

hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2022 và Tiểu dự án 1, Dự án 3: Hỗ 

trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; trong đó: 

- Các dự án, tiểu dự cần làm rõ các nội dung: mục tiêu; đối tượng thụ hưởng; 

nội dung hoạt động; kết quả đầu ra; tổng nhu cầu vốn thực hiện (theo biểu đính kèm) 

- Đề xuất các giải pháp chủ yếu về hoàn thiện thể chế, cơ chế đặc thù và các 

giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình 

- Tổ chức thực hiện 

Kế hoạch thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi 

cục Phát triển nông thôn; địa chỉ: Số 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng 

Đồng, TP. Lạng Sơn), bản mềm gửi Email: hungkntp478@gmail.com, trước 11h30 

ngày 15/10/2021 để tổng hợp   

 (Gửi kèm Báo cáo nghiên cứu khả thi số 109/BC-LĐTBXH, ngày 30/8/2021; 

Công văn số 3486/LĐTBXH-VPQGGN ngày 06/10/2021 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội;  số 1711/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 12/10/2121 của Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội ) 

mailto:hungkntp478@gmail.com


 Do thời gian gấp, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị UBND các 

huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh(b/c); 

- Sở LĐ-TB&XH;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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