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KẾ HOẠCH  

Thực hiện Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình  

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

 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 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình thuộc Dự án 7: Nâng cao 

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

giảm nghèo bền vững năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp 

nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân 

rơi vào tình trạng nghèo đói; bảo đảm thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, 

đúng đối tượng, hiệu quả, bền vững. 

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

HIỆN 

1.  Đối tượng 

- Cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, nhất là cấp cơ sở (cán bộ thôn, 

bản, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác 

viên giảm nghèo, người có uy tín), chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ; 

- Các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

2. Nội dung  

- Xây dựng tài liệu và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; chú trọng các nội dung 

thực hiện Chương trình, giải quyết các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho 

người nghèo về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Nâng cao kiến 

thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý, công 

tác xã hội, bình đẳng giới nhằm hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo, đối 

tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; 
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- Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước; tổ chức hội 

thảo, hội nghị và các hoạt động khác về công tác giảm nghèo. 

3. Hình thức: 

Năm 2022, tập trung thực hiện một số nội dung:  

- Xây dựng tài liệu và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo 03 cấp tỉnh, huyện, xã và trưởng 

thôn, khối, khu phố.  

- Tham dự tập huấn do Trung ương tổ chức và các hoạt động khác về công 

tác giảm nghèo. 

4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022. 

III. KINH PHÍ 

Tổng kinh thực hiện: 1.513,7 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 1.470 

triệu đồng; ngân sách địa phương: 43,7 triệu đồng) từ nguồn kinh phí thực hiện 

Tiểu dự án 1, 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 1: Nâng cao năng lực thực 

hiện Chương trình thuộc Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá 

Chương trình, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 

đề nghị các phòng chuyên môn có liên quan nghiêm túc thực hiện và 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 

 


		2022-08-25T10:58:44+0700


		2022-08-25T11:01:34+0700


		2022-08-25T11:01:34+0700


		2022-08-25T11:01:34+0700




