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KẾ HOẠCH 

Tổng kết, đánh giá thưc hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với 

dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 

24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
  

 

Thực hiện Công văn số 4910/VP-KGVX ngày 01/12/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổng kết Quyết định số 06/2017/QD-UBND ngày 

24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn.  Ban Dân tộc được UBND tỉnh giao chủ 

trì, phối hợp với UBND các huyện, các cơ quan có liên quan tổng kết đánh giá 

thực hiện Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh 

và Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02 2017 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít 

người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 -2020; 

đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chính sách giai đoạn 2017 - 2020, 

tham mưu đề xuất thực hiện chính sách những năm tới. Ban Dân tộc tỉnh xây 

dựng kế hoạch tổng kết thực hiện chính sách như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá toàn diện tình hình, kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020; kết quả đạt 

được; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong 

quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách. Qua tổng kết đề xuất, kiến 

nghị thực hiện chính sách trong những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã thực hiện tổng kết Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn.  

Trên cơ sở báo cáo tổng kết, đánh giá của UBND các xã. UBND các 

huyện tổng hợp, báo cáo đánh giá thực hiện chính sách; kết quả đạt được; đề 

xuất những giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo. 

 



II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

Báo cáo tổng kết tập trung phân tích, đánh giá thực chất những kết quả đạt 

được trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu 

số vùng khó khăn trên địa bàn; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; kiến nghị, 

đề xuất thực hiện chính sách trong những năm tiếp theo. 

( Nội dung báo cáo theo đề cương và biểu mẫu tổng hợp đính kèm) 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Cấp xã, huyện: Báo cáo đánh giá xong trước 20 tháng 12 năm 2020.  

2. Cấp tỉnh: Ban Dân tộc tỉnh tham mưu xây dựng, hoàn thiện dự thảo 

báo cáo của UBND tỉnh trước 24 tháng 12 năm 2020. 

Trên đây là kế hoạch tổng kết, đánh gía thực hiện chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.  

Đề nghị UBND các huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng thời 

gian quy định, báo cáo gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 20/12/2020, bản 

mềm gửi về địa chỉ Email chinhsachls@gmail.com để tổng hợp, dự thảo báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định ./.  

  Nơi nhận:                                                                             TRƯƠNG RBAN 

- UBND các huyện 

- Lãnh đạo ban;  

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện;  

- Các phòng thuộc ban; 

- Lưu: VT.  

                                                                            Vi Minh Tú 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết đánh giá thưc hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với 

dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 

24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số:         /KH-BDT ngày      /12/2020 của Ban Dân tộc tỉnh) 

 

I. Khái quát tình hình chung của địa phương………………..……….... 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách 

- Công tác tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo, điều hành tổ chức 

triển khai thực hiện chính sách………………. 

- Công tác phối hợp của các cấp, các ngành trong chỉ đạo tổ chức thực hiện 

chinh sách……. 

- Công tác tuyên truyền …………….…. 

- Công tác chỉ đạo lồng ghép các nguồn hỗ trợ để thực hiện chính sách….  

- Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách của huyện, xã.  

III. Kết quả thực hiện chính sách 

1. Kinh phí:  

- Tổng kinh phí thực hiện chính sách…..……..…..đ (trong đó kinh phí tỉnh 

cấp…………...đ, huyện hỗ trợ…………………đ), xã hỗ trợ…. 

- Tổng số hộ thụ hưởng chính sách............ (Trong đó: Năm 2017.......... hộ; 

năm 2018....................hộ; năm 2019....................hộ; năm 2020....................hộ. 

+ Năm 2017 số hộ thoát nghèo so với số hộ thụ hưởng chính sách, bằng % 

+ Năm 2018 số hộ thoát nghèo so với số hộ thụ hưởng chính sách, bằng % 

+ Năm 2019 số hộ thoát nghèo so với số hộ thụ hưởng chính sách, bằng % 

+ Năm 2020 dự kiến số hộ thoát nghèo so với số hộ thụ hưởng chính sách,  

bằng %.  

2. Nội dung hỗ trợ:  

- Hỗ trợ giống cây trồng; giống vật nuôi; vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn 

nuôi; hỗ trợ nội dung khác……………………….  

(Số liệu tổng hợp theo biểu đính kèm) 

3. Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, tồn tại. 

4. Đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện chính sách những năm tiếp 

theo. 
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