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     Lạng Sơn, ngày  17 tháng 8 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay 

vì người nghèo -  Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 

   

 

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

“Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 

sau” giai đoạn 2021 - 2025, Sở nội vụ xây dựng Kế hoạch phát động phong trào 

thi đua như sau: 

I. MỤC TIÊU THI ĐUA 

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Sở Nội vụ về nội dung, mục tiêu giảm nghèo bền vững và 

vai trò của Sở trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, sâu rộng 

trong ngành và lĩnh vực thẩm quyền quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 

được giao, góp phần vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo 

và phát sinh nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ 

trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về công 

tác giảm nghèo 

Thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đối với  

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan các nội dung Nghị quyết số 

24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư 

Chương trình mục tiêu mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 

- 2025; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch 

số 160/KH-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 152/KH-UBND 

ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức 

thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo 

- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025”. Gắn công tác tuyên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-90-qd-ttg-2022-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-500969.aspx
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truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về công tác giảm nghèo của 

Đảng, Nhà nước với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” về thi đua yêu nước nhằm tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người 

lao động. 

2. Tham gia hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện 

chính sách, chương trình giảm nghèo   

Phối hợp, tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng và hoàn thiện các 

văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo của tỉnh. 

Thực hiện có hiệu quả hoạt động xây dựng, góp ý, rà soát, hệ thống hóa, kiểm 

tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tham gia rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc 

kiến nghị sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách giảm nghèo phù hợp với yêu 

cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. 

Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến các văn bản pháp luật về đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình, hòa giải 

ở cơ sở; phòng, chống tội phạm mua bán người; phòng, chống ma túy… các Bộ 

luật, Luật như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật 

Tố tụng dân sự ... và các văn bản pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến quyền 

và nghĩa vụ của nhân dân. 

3. Thực hiện thẩm định các tiêu chí thành phần từ 18.1 đến 18.3 

thuộc Tiêu chí số 18 đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2022. Giai đoạn 2021-2025 

Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh 

triển khai thực hiện có hiệu quả  nhiệm vụ “Các tiêu chí thành phần từ 18.1 đến 

18.3 thuộc Tiêu chí số 18 đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2022” theo quy định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; công văn số 

1311/BNV-TH ngày 04/4/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện nội 

dung tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025; cụ thể: ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc; tham gia góp ý kiến  

thẩm định các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; thực hiện bồi dưỡng cho cán 

bộ, công chức cấp xã để từng bước đạt chuẩn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 

theo quy định. 

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC), quan tâm giải quyết các công việc đối với nhân dân, đặc biệt là đối 

với người nghèo, hộ nghèo, hộ nghèo dân tộc thiểu số 

Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mục 

tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030 và Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
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về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2030. 

Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới 

hành chính, tăng cường hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi 

lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân. Tiếp tục triển khai thực hiện 

có hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện Đề án 

phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban 

hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều 

hành, tạo thuận lợi cho công dân, đặc biệt là người nghèo trong giải quyết TTHC. 

Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai các TTHC. Quy định chi tiết và 

niêm yết công khai danh mục các TTHC miễn, giảm phí, lệ phí đối với người 

nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo, hộ 

nghèo dân tộc thiểu số tham gia đầy đủ các TTHC liên quan đến quyền, nghĩa vụ của 

cá nhân. 

5. Thi đua tổ chức triển khai các chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm 

nghèo 

Thi đua phát huy sáng kiến của công chức, viên chức và người lao động 

trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các 

giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, mô hình giảm nghèo bền vững được 

nhân rộng. Đồng thuận hợp tác, nâng cao trách nhiệm vì người nghèo và góp 

phần giảm nghèo. 

Phát động phong trào thi đua vận động các công chức, người lao động 

trong cơ quan có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, 

của cải vật chất để hỗ trợ giảm nghèo, giúp người nghèo tham gia phát triển sản 

xuất kinh doanh, làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền 

vững, không tái nghèo. 

Vận động công chức, viên chức và người lao động của Sở bằng các việc 

làm thiết thực tham gia tích cực, hưởng ứng các phong trào đóng góp, ủng hộ 

các quỹ nhân đạo, từ thiện như: Quỹ vì người nghèo, phòng chống thiên tai, Quỹ 

hỗ trợ nông dân… 

6. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng 

Tham mưu cho UBND tỉnh Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có 

nhiều đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất để hỗ trợ giảm nghèo, giúp 

người nghèo tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, làm kinh tế giỏi, ổn định 

cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, không tái nghèo. 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển 

khai đến công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc những 
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nội dung trong Kế hoạch.  

2. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong 

trào thi đua theo Kế hoạch; tham mưu thực hiện sơ kết, tổng kết, xây dựng hướng 

dẫn, đề xuất tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích để 

kịp thời cổ vũ, động viên phong trào thi đua. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn 

cùng cả nước chung tay vì người nghèo -  Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai 

đoạn 2021 - 2025 của Sở Nội vụ, yêu cầu các Phòng, đơn vị thuộc Sở và toàn 

thể công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện./. 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Ban TĐKT (Sở Nội vụ); 

- Các đơn vị trong Cụm thi đua; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử SNV; 

- Lưu VT, VP. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Luân 
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