
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Số:       /KH -SLĐTBXH                   Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá thuộc Dự án 7: Nâng cao năng 

lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia  

giảm nghèo bền vững năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND, ngày 21/7/2022 về thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2022; Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 15/7/2022 về việc giao 

mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2022.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch thực hiện Tiểu 

dự án 2: Giám sát, đánh giá thuộc Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh 

giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Thiết lập quy trình, hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp 

ứng yêu cầu quản lý Chương trình; Tổ chức giám sát, đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Chương trình, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, đối tượng và quy định của 

pháp luật. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC 

HIỆN 

1.  Đối tượng 

- Cơ quan chủ trì Chương trình các cấp, các cơ quan chủ trì các dự án 

thành phần/nội dung trong các dự án thành phần các cấp và các cán bộ được 

phân công phụ trách và tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá; 

- Các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

2. Nội dung, hình thức 

- Xây dựng khung kết quả của Chương trình, gồm: hệ thống các mục tiêu, 

chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm 

nghèo tiếp cận đa chiều; xây dựng quy trình, chi tiết hệ thống giám sát và đánh 

giá, hệ thống các biểu mẫu báo cáo, cơ chế thu thập thông tin; nội dung, cơ 

chế báo cáo; cách thức sử dụng thông tin của hệ thống giám sát và đánh giá cho 

quản lý và tổ chức thực hiện; 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, chương 

trình, dự án giảm nghèo định kỳ, hằng năm hoặc đột xuất; 
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- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý dữ liệu giảm 

nghèo ở các cấp. 

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022. 

III. KINH PHÍ 

Tổng kinh phí thực hiện: 587 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 570 triệu 

đồng; ngân sách địa phương: 17 triệu đồng) từ nguồn kinh phí thực hiện Tiểu dự 

án 2, thuộc  Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

được bố trí năm 2022 theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 15/7/2022 của 

UBND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn Ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em: Chủ trì xây dựng Kế hoạch, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan và trực tiếp thực hiện công tác nâng cao năng lực 

thực hiện Chương trình.  

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Phối hợp cùng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ 

em bố trí kinh phí, hướng dẫn và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá thuộc 

Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2022, đề nghị các phòng chuyên môn có liên 

quan nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả./. 

  
 

Nơi nhận:                                                                         
- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND các huyện, TP; 

- Phòng LĐ,TB,XH-Dân tộc các huyện; 

- Phòng LĐ-TB&XH Thành phố; 

- Lãnh đạo Sở ; 

- CPVP Sở;  

- Các Phòng: KHTC, GDNN,  

LĐVL-BHXH;                                                                                                                                                                              

- Lưu: VT, BTXHTE.                                            

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

   

 

 

Đàm Văn Chính 
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