
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KGVX 

V/v tăng cường sư ̣lãnh đaọ, chỉ 

đaọ đối với hoaṭ đôṇg tín duṇg 

chính sách xã hôị trên điạ bàn tỉnh 

 Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở: Kế hoac̣h và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiêp̣ 

  và Phát triển nông thôn; Chi nhánh NHCSXH tỉnh; 

- Các Huyêṇ ủy, Thành ủy, UBND các huyêṇ, thành phố. 

 

Thưc̣ hiêṇ ý kiến chỉ đaọ của Thường trưc̣ Tỉnh ủy taị Thông báo số 392-

TB/VPTU ngày 01/4/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về Báo cáo số 07-

BC/BKTTW ngày 26/3/2021 của Ban Kinh tế Trung ương; UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 

và thực hiện tốt các giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 40-CT/TW; chủ động thực hiện 

tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu 

quả phương thức ủy thác và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phát triển 

mô hình sản xuất kinh doanh và các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích 

cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.   

2. Đề nghi ̣các Huyêṇ ủy, Thành ủy; yêu cầu UBND các huyêṇ, thành phố 

tiếp tuc̣ tăng cường sư ̣lañh đaọ, chỉ đaọ đối với hoaṭ đôṇg tín duṇg chính sách, 

thưc̣ hiêṇ tốt Chỉ thi ̣ số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Quyết 

điṇh số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

sư ̣lañh đaọ của Đảng đối với tín duṇg chính sách xa ̃hôị; điṇh kỳ hằng năm đưa 

nôị dung thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣tín duṇg chính sách vào đánh giá công tác của cơ 

quan, tổ chức; hằng năm quan tâm dành môṭ phần nguồn vốn từ ngân sách 

huyện, thành phố ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xa ̃ hôị để tăng cường 

nguồn vốn cho vay hô ̣nghèo và các đối tươṇg chính sách khác trên điạ bàn theo 

Đề án cho vay vốn taọ viêc̣ làm, duy trì và mở rôṇg viêc̣ làm từ nguồn vốn ngân 

sách điạ phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xa ̃ hôị giai đoaṇ 2021 - 

2030 ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của 

UBND tỉnh. 

3. Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách 

tỉnh ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để tăng cường nguồn vốn cho 

vay hô ̣nghèo và các đối tươṇg chính sách khác trên điạ bàn tỉnh.  

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ 

nguồn lưc̣ để thưc̣ hiêṇ hiêụ quả công tác giảm nghèo trên điạ bàn tỉnh theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoaṇ 2021 - 2025. 
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5. Sở Kế hoac̣h và Đầu tư chủ trì, phối hơp̣ với cơ quan liên quan tham 

mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết điṇh các chương trình, dư ̣ án có sư ̣gắn 

kết giữa đầu tư các mô hình kinh tế gắn với nguồn vốn tín duṇg chính sách xa ̃

hôị và tiêu thu ̣sản phẩm hàng hóa. 

6. Sở Nông nghiêp̣ và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hơp̣ với Sở Lao 

đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị, UBND các huyêṇ, thành phố, chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xa ̃ hôị tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy mạnh hoaṭ đôṇg 

khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào taọ nghề trên địa bàn để hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác tiếp câṇ từng bước nâng cao hiêụ quả sử duṇg 

vốn. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở: LĐTBXH, CT; 

  - C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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