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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 158 /KH-UBND Đình Lập, ngày 10 tháng 6 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình kết nối các đơn vị hành chính cấp huyện, các 

doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế kết nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Căn cứ Chương trình số 15/CTr-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về kết nối các đơn vị hành chính cấp huyện, các doanh nghiệp, tập 

đoàn kinh tế kết nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới tỉnh 

Lạng Sơn, UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm thực hiện kết nối các đơn vị hành chính, các doanh nghiệp kết 

nghĩa, hỗ trợ, đồng hành cùng các xã biên giới thực hiện xóa đói giảm nghèo, 

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm quốc phòng – an 

ninh. Phấn đấu đến năm 2020 mỗi xã biên giới của huyện có ít nhất 1 đơn vị, 

doanh nghiệp kết nghĩa, hỗ trợ. 

2. Yêu cầu 

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các 

tổ chức chính trị - xã hội để triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra. 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đặc biệt là các xã biên giới cần xác 

định nhiệm vụ cụ thể, xây dựng lộ trình đối với từng nội dung công việc phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương;  

- Các hoạt động kết nghĩa phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, 

đúng pháp luật, đem lại hiệu quả thiết thực, bền vững; trên tinh thần trách nhiệm, 

tự nguyện, hợp tác, hỗ trợ cùng nhau khai thác tiềm năng, thế mạnh, chia sẻ lợi 

ích, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển. 

- Tập trung nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện 

công tác kết nghĩa, hỗ trợ; ưu tiên giúp đỡ, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho 

các hộ, nhóm hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có thêm việc làm, tăng thu 

nhập, tự vươn lên thoát nghèo bền vững. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung hỗ trợ 

a) Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

- Hỗ trợ, giúp đỡ các hộ, nhóm hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo 

cách thức tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh; tập huấn, hướng dẫn chuyển 

giao khoa học - công nghệ, kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản 
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xuất, hỗ trợ cung ứng giống, vật tư, xây dựng thương hiệu, giới thiệu, quảng bá, 

tiêu thu ̣sản phẩm ; xây dựng các mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng; đào tạo 

nghề, giới thiệu việc làm. 

- Hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa hoặc đầu tư mới trường học, cơ sở vật chất, 

thiết bị dạy học, các điều kiện học tập cho con em hộ nghèo; làm đường giao 

thông, thủy lợi , hê ̣thống cung cấp nước sac̣h ; hệ thống chiếu sáng nông thôn, 

xóa nhà tạm; hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; hỗ trợ xây dựng, 

bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, xây dựng mô hình 

điểm văn hóa; tuyên truyền phổ biến , giáo dục pháp luật ; hỗ trợ y tế : Khám 

bêṇh, chữa bệnh, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y sỹ, bác sỹ…  

b) Hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội : Tổ chức xây nhà tình nghĩa, nhận nuôi 

dưỡng, thăm hỏi, tặng quà động viên các đối tượng chính sách, người có công, 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.  

c) Hỗ trợ, giúp đỡ khác: Tùy điều kiện thực tế từng nơi, các đơn vị, doanh 

nghiệp chủ động phối hợp, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức hỗ trợ 

khác cho phù hợp như: Lồng ghép hỗ trợ theo chương trình, dự án hoặc vận 

động, kêu gọi kết nối các tổ chức, cá nhân, đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp 

cùng tham gia kết nghĩa, hỗ trợ, liên kết, hợp tác cùng chia sẻ lợi ích với các xã 

biên giới. 

2. Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia kết nghĩa, hỗ trợ và các xã biên 

giới nhận kết nghĩa, hỗ trợ 

Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia kết nghĩa, hỗ trợ là các quận, huyện, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp, 

tập đoàn kinh tế trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn 

Các xã nhận hỗ trợ và kết nghĩa là 02 xã biên giới: xã Bính Xá, xã Bắc Xa 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên 

chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn các xã 

biên giới nói riêng hiểu rõ ý nghĩa công tác kết nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội các xã biên giới; chủ động phát huy nội lực của địa phương không trông 

chờ, ỷ lại. 

2. Chủ động tiếp cận, vận động các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài 

huyện, các địa phương khác trong cả nước; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh, các sở, ban, ngành vận động các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 

nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện tham gia kết 

nghĩa, hỗ trợ các xã biên giới trên địa bàn huyện. 

3. Chủ động phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành với các 

đơn vị, doanh nghiệp tham gia kết nghĩa, hỗ trợ; cùng các đơn vị, doanh nghiệp 

khảo sát, ký kết chương trình, kế hoạch hợp tác hỗ trợ xã biên giới; phân công 

các cá nhân, đơn vị trực thuộc tham mưu thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát, 

sơ kết, tổng kết và chủ động tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát 
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sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; hằng năm 

tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình này. 

5. Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện về những tấm gương người 

tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, ban, ngành của huyện 

1.1 Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Chương trình này, có trách nhiệm 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; đề xuất UBND huyện khen thưởng những 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kết nghĩa, hỗ trợ các xã 

biên giới phát triển. 

Tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

và các Sở, ban, ngành của tỉnh để rà soát, tiếp xúc, kết nối, vận động các đơn vị, 

doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia kết nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội các xã biên giới trên địa bàn huyện. 

1.2. Các Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

Căn cứ kế hoạch này có trách nhiệm tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, đảng viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn về nội dung 

kế hoạch này; Hỗ trợ các đơn vị, các doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin 

và các vấn đề liên quan đến chương trình, theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan 

mình được giao, hỗ trợ các xã biên giới trong quá trình rà soát các nội dung hỗ 

trợ đảm bảo đúng với yêu cầu của huyện. 

Phối hợp cùng Phòng Tài chính – Kế hoạch kết nối, vận động các đơn vị, 

doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia kết nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội các xã biên giới trên địa bàn huyện. 

2. UBND các xã, thị trấn  

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp 

hoạt động trên địa bàn hiểu về ý nghĩa và nội dung của chương trình này từ đó 

tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. 

- UBND các xã Bính Xá, Bắc Xa chủ động lập kế hoạch thực hiện, rà soát 

danh mục có nhu cầu hỗ trợ cấp thiết trình UBND huyện xem xét, phối hợp 

cùng các phòng chức năng của huyện liên hệ với các đơn vị, doanh nghiệp có 

nhu cầu kết nghĩa, hỗ trợ với xã. 

Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Phòng Tài 

chính – Kế hoạch để tổng hợp báo cáo cấp trên. 
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Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chương trình Kết nối các đơn vị hành 

chính cấp huyện, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế kết nghĩa, hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn tại huyện Đình Lập. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, 

thị trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Trong quá trình 

thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản 

hồi lại phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, 

giải quyết./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (eOffice); 

- CT, Các PCT UBND huyện(eOffice); 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện(eOffice); 

- UBND các xã, thị trấn(eOffice); 

- Lưu VT.  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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