
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3311 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 13  tháng 8 năm 2019 

V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến 
về vai trò và hiệu quả của tín 

dụng chính sách trong thực hiện 
mục tiêu giảm nghèo bền vững 

 

Kính gửi:  

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

 - Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. 
 

 

Thực hiện Công văn số 3164/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 05/8/2019 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá Kết quả thực 
hiện tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; xem 
xét Công văn số 1066/SLĐTBXH-BTXH ngày 06/8/2019 của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc triển khai tổ chức Hội nghị trực tuyến về vai trò 
và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền 
vững, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo 
như sau: 

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan căn cứ Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề 
xuất, tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tổ chức 
chu đáo, hiệu quả Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò và hiệu quả của tín 
dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại điểm cầu 
Lạng Sơn; phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh xây dựng 
Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính 
sách xã hội góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 
giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh theo Đề cương hướng dẫn của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội tại Công văn trên, trình UBND tỉnh trước ngày 
15/8/2019. 

2. Giao Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh căn cứ Công văn của 
Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, phối hợp với Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện các 
chương trình tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo Đề cương hướng dẫn 
của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam tại Công văn trên, gửi báo cáo về 
Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam trước ngày 15/8/2019; chuẩn bị bài phát 
biểu của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị (độ dài từ 2 - 3 trang) trình UBND 
tỉnh trong tháng 8 năm 2019. 



Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: Tài chính, NN&PTNT, KHĐT; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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