
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 342 /UBND-KTN 

V/v thực hiện các dự án, tiểu dự 
án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững năm 2019

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 4 năm 2019 

 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  
- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1653/BNN-KTHT ngày 07/3/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành 
và cơ quan liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. UBND các huyện, thành phố trên cơ sở nguồn vốn Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được giao năm 2019 khẩn trương xây dựng, 
phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế để triển khai 
thực hiện. Ưu tiên lựa chọn, phê duyệt các dự án đầu tư phát triển các sản phẩm 
chủ lực, sản phẩm địa phương lựa chọn tham gia Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm OCOP; dự án có phương án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh 
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để sản phẩm của dự án được tiêu thụ, có giá trị 
cao, mang lại thu nhập ổn định, bền vững cho các hộ dân tham gia dự án. 

2. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Lạng Sơn chỉ đạo hệ thống 
Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh phối hợp chính quyền địa phương 
khảo sát, đánh giá nhu cầu vay vốn của các hộ được lựa chọn tham gia các dự án 
hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế báo cáo, tham mưu Ban đại diện 
Hội đồng quản trị và UBND cùng cấp bố trí nguồn vốn tín dụng chính sách, ưu 
tiên cho hộ tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 
được vay vốn để lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất mang lại 
hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông, lâm nghiệp, tăng thu 
nhập, giảm nghèo bền vững. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối theo dõi, 
chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản 
xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn; lựa chọn chỉ đạo một số mô hình giảm 
nghèo để rút kinh nghiệm nhân rộng; định kỳ 6 tháng/năm sơ kết, đánh giá, báo 
cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh 
theo quy định.  
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Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan 
liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, 
vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Kinh tế và PTNT, Bộ NN&PTNT; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành: LĐTB&XH, TC, KHĐT, 
  Ban Dân tộc; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM: TH, KTTH, VXKG; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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