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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 

 

Số:        /KH-UBND 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Hạ Lang, ngày       tháng 3 năm 2020  

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững  

huyện Hạ Lang năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững tỉnh Cao Bằng năm 2020. 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo giai đoạn 2016-2020, để thực hiện đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của 

Chương trình giai đoạn 2016 – 2020 đã đề ra, Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang 

ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 

vững (CTMTQG GNBV) huyện Hạ Lang năm 2020 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ THỰC TRẠNG NGHÈO, CẬN NGHÈO 

1. Đặc điểm tình hình 

Sau 04 năm thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016-2020 với những chính sách trợ giúp chung theo quy định và các chính sách 

hỗ trợ đặc thù, huyện đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả, giúp 

các hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bớt thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, mức 

sống được cải thiện. 

Từ năm 2016 - 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm được 17,15% với 

1.438 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 54,18% đầu năm 2016 xuống còn 

37,03% vào cuối năm 2019. 

- Số hộ tái nghèo 09 hộ chiếm 0,85%, số hộ phát sinh nghèo là 189 hộ 

chiếm 1,70%. Số hộ tái nghèo thấp, kết quả giảm nghèo khá bền vững so với các 

năm trước đây. 

Tuy nhiên, các hộ thoát nghèo chỉ mới vượt qua chuẩn nghèo về thu nhập 

hoặc giảm bớt thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản, sau khi vượt qua chuẩn nghèo 

khoảng 66,75% số hộ thoát nghèo lại rơi vào cận nghèo, số thoát hẳn chỉ chiếm 

khoảng 33,25%; hộ nghèo của huyện chủ yếu tập trung ở nhóm nghèo thu nhập, 

do vậy khả năng để phấn đấu vươn lên thoát nghèo còn khó khăn, các xã, thị trấn 

cần chỉ đạo sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong công tác giảm nghèo, phấn đấu thực 

hiện hoàn thành mục tiêu năm 2020. 

2. Thực trạng nghèo, cận nghèo 

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019 

huyện Hạ Lang còn 2.236 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 37,03% và 1.119 hộ cận nghèo 

chiếm tỷ lệ 18,53% với các mức độ thiếu hụt của hộ nghèo như sau: 
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- Tiếp cận dịch vụ y tế: 04 hộ so với năm 2018 giảm 10 hộ. 

- Bảo hiểm y tế: 02 hộ so với năm 2018 giảm 08 hộ. 

- Trình độ giáo dục người lớn: 29 hộ so với năm 2018 giảm 52 hộ.  

- Tình trạng đi học của trẻ em: 01 hộ so với năm 2018 giảm 30 hộ. 

- Chất lượng nhà ở tạm bợ, thiếu kiên cố: 298 hộ so với năm 2018 giảm 98 hộ. 

- Diện tích nhà ở dưới 8m2/người: 246 hộ so với năm 2018 giảm 24 hộ.   

- Nguồn nước sinh hoạt chưa hợp vệ sinh: 435 hộ so với năm 2018 giảm 186 hộ. 

- Hố xí hợp vệ sinh: 1.381 hộ so với năm 2018 giảm 672 hộ. 

- Sử dụng dịch vụ viễn thông: 100 hộ so với năm 2018 giảm 78 hộ. 

- Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: 722 hộ so với năm 2018 tăng 55 hộ. 

Chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019 thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 

nhưng số hộ nghèo thiếu hụt về nhà ở, vệ sinh môi trường còn cao. Hiện nay, toàn 

huyện còn 1.381 hộ (hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh); 298 hộ nhà ở kém chất lượng, 

chưa có giải pháp về kinh phí để hỗ trợ giải quyết đối với các chiều thiếu hụt này. 

Đến cuối năm 2019 toàn huyện còn 2.236 hộ nghèo, trong đó có 2.168 hộ nghèo 

về thu nhập chiếm 96,96% tổng số hộ nghèo, 68 hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản chiếm 3,04%; có 362 hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo 

trợ xã hội không có các điều kiện để vươn lên thoát nghèo mà phải sống bằng các 

chính sách hỗ trợ an sinh của nhà nước. Mức sống đa phần hộ nghèo còn thấp, 

khả năng tự lực vươn lên thoát nghèo còn nhiều hạn chế. Còn 36 hộ nghèo có 

thành viên thuộc diện chính sách Người có công với Cách mạng vẫn chưa thoát 

nghèo, nguyên nhân của các hộ nghèo do thiếu lao động chính, đông người ăn 

theo, hộ có người tàn tật, người cao tuổi, không có khả năng tự lực vươn lên thoát 

nghèo. 

II. MỤC TIÊU  

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả huyện 4% trở lên với 290 hộ thoát nghèo  

theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020 (chi tiết xem phụ lục I). 

III. NỘI DUNG 

1.Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung 

a. Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người 

nghèo: 

- Thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo, cho vay để các hộ đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, 

tăng thu nhập. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, người cận nghèo tiếp cận các 

nguồn vốn, gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến công và 

chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; thực hiện có hiệu quả chính sách tín 

dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, nhất là hộ có người khuyết tật, chủ hộ là phụ nữ. 
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- Thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao 

động nghèo, gắn dạy nghề với tạo việc làm đối với lao động nghèo. Tập trung 

thực hiện chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động đối với lao động nghèo trên địa 

bàn toàn huyện, đặc biệt lao động tại các xã, xóm đặc biệt khó khăn. 

b. Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo: Thực hiện đúng, đủ chính sách thu, quản 

lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ gạo, tín dụng ưu đãi cho học 

sinh, sinh viên là con hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng đặc biệt 

khó khăn theo quy định của Chính phủ. 

c. Hỗ trợ về y tế: Thực hiện tốt công tác cấp thẻ BHYT cho người nghèo, 

người thuộc hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.  

d. Hỗ trợ về nhà ở, điện, nước sinh hoạt 

- Chính sách hỗ trợ nhà ở: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 439/QĐ-

UBND, ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở 

đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số: 

33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo 167 giai đoạn 2) và hỗ trợ từ các nguồn lực 

huy động, vận động khác để giải quyết vấn đề khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo. 

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Chương trình mục tiêu, 

vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và nguồn vốn vay làm nhà vệ sinh, chuồng 

trại hợp vệ sinh, ưu tiên tập trung đầu tư công trình nước hợp vệ sinh, điện và vệ 

sinh môi trường đối với các xóm, xã khó khăn. 

đ. Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý: Thực hiện có 

hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, tạo điều kiện cho 

người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính 

sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo. 

e. Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin: Tổ chức thực hiện 

tốt chương trình đưa văn hóa, thông tin về cơ sở, đa dạng hóa các hoạt động 

truyền thông, giúp người nghèo tiếp cận các chính sách giảm nghèo, phổ biến các 

mô hình giảm nghèo có hiệu quả, gương thoát nghèo. 

2.Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án của Chương trình 

2.1. Dự án 1: Chương trình 30a 

a) Tiểu dự án 1: chủ động triển khai thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng phục 

vụ dân sinh, đầu tư tập trung cho các vùng đặc biệt khó khăn để tạo điều kiện cho 

người dân phát triển kinh tế, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thuận lợi. 

b) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. 
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- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Căn cứ vào số lượng vốn 

được tỉnh phân bổ huyện có định hướng cho cấp xã tổ chức rà soát, xây dựng các 

dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhu cầu đăng ký của các hộ dân phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, triển khai dự án 

ngay từ đầu năm. Năm 2020 là năm cuối của giai đoạn 2016 - 2020 ưu tiên bố trí 

hợp lý vốn phát triển sản xuất trên địa bàn các huyện, xã nghèo nhằm tạo sinh kế 

bền vững. Sau khi đã bố trí đủ cho các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất số còn 

lại mới được bố trí cho các nội dung hỗ trợ khác như: khoán, chăm sóc, bảo vệ 

rừng, giao rừng, giao đất để trồng rừng. 

- Nhân rộng mô hình giảm nghèo: UBND huyện giao cho Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các phòng liên quan của huyện để 

thực hiện 01 mô hình sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng cho các đối tượng nghèo 

trên địa bàn để làm điểm theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn nhằm tạo sinh kế bền vững với nội dung mô hình nông nghiệp 

dinh dưỡng thuộc chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam theo Quyết định số 

712/QĐ-TTg, ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

c) Tiểu dự án 4: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ 

và giáo dục định hướng để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tiền ăn, 

sinh hoạt phí, tiền ở trong thời gian tham gia đào tạo; hỗ trợ tiền đi lại, cung cấp 

đồ dùng cá nhân thiết yếu; hỗ trợ chi phí khám sức khỏe; làm hộ chiếu, Visa và lý 

lịch tư pháp để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.  

2.2 Dự án 2: Chương trình 135 

a) Tiểu dự án 1: Tập trung triển khai thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng 

trên địa bàn các xã 135 và các xóm đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135. 

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã về đích nông 

thôn mới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn: 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Thực hiện duy tu bảo 

dưỡng; xây dựng mô hình giảm nghèo và xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông, lâm nghiệp: Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; giống cây trồng, vật nuôi; 

thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực 

vật, thú y; hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi,… ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ tạo 

đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu đất sản xuất nhằm tạo sinh kế 

bền vững, bố trí kinh phí để triển khai các mô hình dinh dưỡng thuộc chương 

trình không còn nạn đói ở Việt Nam trên địa bàn các xã, xóm đặc biệt khó khăn. 

c) Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã 

đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Thực hiện các hoạt động như: Tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong cộng đồng; tập huấn các hoạt động để 

triển khai thực hiện các hoạt động Chương trình 135. 
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2.3 Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

- Truyền thông về giảm nghèo: Tổ chức truyền thông về chế độ chính sách 

mới năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, đối thoại chính sách nhằm nâng cao 

nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo, khơi dậy tinh thần 

tự cường vươn lên thoát nghèo, đồng thời tuyên truyền về thực hiện chương trình 

hành động quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam.  

- Giảm nghèo về thông tin: Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở, 

tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà 

nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp 

cận thông tin của người dân. 

 2.4 Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình, tổ chức thực hiện các hoạt động 

- Tổ chức thực hiện tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác giảm nghèo các cấp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức thực hiện 

Chương trình. 

- Cập nhập dữ liệu năm 2019 phục vụ cho việc triển khai thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện; tổ chức rà soát đánh giá năm 2020 

và tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương 

trình tại cơ sở và đánh giá sự đồng thuận của người dân đối với Chương trình 

MTQGGNBV giai đoạn 2016-2020. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1.Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình 

Các ngành, các cấp trên địa bàn huyện căn cứ trách nhiệm của đơn vị mình, 

cấp mình phụ trách, chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, chỉ đạo quyết 

liệt trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, dự án của chương trình. Đặc biệt 

các xã, thị trấn thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình thường xuyên 

bám sát cơ sở, nắm tình hình tiến độ thực hiện các chính sách, dự án để hướng 

dẫn kịp thời cho người dân thực hiện chính sách đạt hiệu quả. 

2. Về tổ chức triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo 

- Chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi: Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục 

phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh năm 2020 vay vốn để phát triển sản xuất, tạo 

việc làm tăng thu nhập đồng thời tuyên truyền về việc nâng mức vay và thời hạn 

cho vay cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ mới thoát nghèo biết để vay vốn 

sản xuất kinh doanh. 

- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo: Ưu tiên nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách người có công với 

Cách mạng, các chương trình mục tiêu hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội theo quy 
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định của Nhà nước như: Hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục, dạy nghề, vay vốn ưu đãi, hỗ 

trợ sản xuất … 

- Thực hiện xóa hộ nghèo có thành viên thuộc diện chính sách Người có 

công với Cách mạng: Các xã, thị trấn còn hộ nghèo thuộc diện chính sách người 

có công phải rà soát, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đối với từng hộ nghèo 

để hỗ trợ thoát nghèo (hỗ trợ về kinh phí, vật chất, ngày công, hướng dẫn cách 

làm…) để các hộ nghèo biết cách làm ăn có thu nhập cải thiện cuộc sống, giải 

quyết các chiều thiếu hụt hiện còn; phấn đấu trong năm 2020 thực hiện xóa xong 

245 hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công với Cách mạng. 

3. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án của 

Chương trình 

- Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo sự liên kết, thông thương hàng hóa, để 

người nghèo tiếp cận được nguồn vốn, tổ chức hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao 

thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên 

các dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở, nước 

sạch, vệ sinh, thông tin; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo 

cao. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, tập trung nguồn lực, 

giải pháp giảm nghèo bền vững cho các vùng sâu, vùng xa, xóm có tỷ lệ hộ nghèo 

cao, gắn chương trình giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới. 

- Thực hiện phân cấp theo đúng quy định các nguồn vốn NQ 30a, CT 135, 

tăng cường triển khai thực hiện các công trình nhỏ có kỹ thuật đơn giản thực hiện 

theo quy định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP, ngày 02/12/2016 của Chính phủ về 

cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho người dân hiểu được mục 

đích, ý nghĩa của Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, bằng các hình 

thức tổ chức các lớp tuyên truyền, bằng hình ảnh các mô hình đã thực hiện thành 

công; hỗ trợ phương tiện nghe xem cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 

để tiếp cận được thông tin; xây dựng các cụm thông tin truyền thông, nâng cao 

năng lực cho cán bộ làm công tác truyền thông tại cơ sở … 

- Tăng cường huy động, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

huyện để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với phương 

châm “Không bỏ ai để lại phía sau”. Tập trung nguồn lực vận động hỗ trợ cho các 

hộ nghèo có thành viên là người có công với Cách mạng, hộ nghèo là đối tượng 

bảo trợ xã hội. 

- Cập nhập cơ sở dữ liệu quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 cấp 

huyện để phục vụ cho việc triển khai các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

- Thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát theo đúng quy định tại Thông 

tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 
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- Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực 

hiện chương trình (tập trung vào việc đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của 

chương trình). 

- Đề xuất thiết kế Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025, cũng như xây dựng các tiêu chí để xác định đối tượng hộ 

nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2021 - 2025. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn huyện năm 2020 là 11.813  triệu đồng, trong đó: 

1. Dự án 1: Chương trình 30a: 10.734 triệu đồng. 

2. Dự án 2: Chương trình 135: 1.031 triệu đồng. 

3. Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá: 48 triệu đồng. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ quy định 

của ngành tại Quyết định số 591/QĐ-UBND, ngày 10/5/2017 Ủy ban nhân dân 

huyện Hạ Lang về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Hạ Lang giai đoạn 2016 - 2020 chủ động 

xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND huyện các văn bản CTMTQG GNBV 

hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

- Căn cứ địa bàn được phân công cho các thành viên Ban chỉ đạo huyện 

thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chính sách dự án 

giảm nghèo tại cơ sở, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời giúp cơ sở tìm 

ra giải pháp, biện pháp thực hiện chương trình hiệu quả. 

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND xây 

dựng kế hoạch thực hiện Chương trình; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn các xã triển khai thí điểm mô hình sản xuất nông 

nghiệp dinh dưỡng cho các đối tượng nghèo trên địa bàn để làm thí điểm theo chỉ 

đạo và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm tạo sinh kế 

bền vững với nội dung mô hình nông nghiệp dinh dưỡng thuộc chương trình 

không còn nạn đói ở Việt Nam theo Quyết định số 712/QĐ-TTg, ngày 12/6/2018 

của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá; tổng hợp báo cáo 

Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai các nội dung trong kế hoạch năm 2020, các 

báo cáo định kỳ, hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các phòng ban liên quan tham 

mưu cho UBND huyện phân bổ vốn cho các xã, thị trấn ngày từ đầu năm để các 

xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo quy định. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Dân tộc, Phòng Văn 

hóa - Thông tin chủ trì các dự án, tiểu dự án theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg, 

ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục 

tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, chủ động hướng dẫn 
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đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức thẩm định kế hoạch, trình 

UBND huyện phê duyệt để thực hiện các Dự án của Chương trình đảm bảo tiến 

độ và hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện Chương 

trình theo quy định. 

5. Các phòng, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo của huyện thực hiện 

kiểm tra, giám sát, đánh giá theo quy định tại Thông tư số 39/TT-BLĐTBXH, 

ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình 

kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 

phối hợp với các cơ quan, ban, ngành triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây 

dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan định kỳ tổ chức điều tra sự hài lòng của người dân với kết quả thực hiện 

chương trình; giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

ở các cấp. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Kiện toàn lại Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cấp 

xã, thị trấn (đối với đơn vị chưa kiện toàn). 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng và các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo Chương trình 

135 để tổ chức thực hiện CTMTQG GNBV đạt hiệu quả. 

- Xây dựng kế hoạch giảm nghèo chi tiết cụ thể, đưa ra các giải pháp thực 

hiện giải quyết các chiều thiếu hụt về nhà ở, nước sinh hoạt, cải thiện môi trường, 

tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Lồng ghép và huy động tập trung mọi nguồn 

lực trên địa bàn hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển 

sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất, mô hình giảm nghèo, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị định 

161/2016/NĐ-CP, ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản 

lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2016-2020. 

- Trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 có các giải 

pháp hỗ trợ cụ thể hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng chính sách người có 

công trên địa bàn để cơ bản cả huyện không còn hộ nghèo có thành viên là đối 

tượng thuộc chính sách người có công. 

- Quản lý cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã, thị trấn làm cơ sở 

cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

- Thực hiện đảm bảo đúng, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo tạo điều kiện giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền 

vững. Tập trung nghiên cứu khai thác các nguồn lực, tiềm năng sẵn có tại địa 

phương và của các hộ nghèo để đưa ra các biện pháp hỗ trợ phù hợp như: Đào tạo 
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nghề, xuất khẩu lao động, đưa người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài tỉnh. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện 

chính sách, dự án giảm nghèo cấp xã, xóm nhất là về cơ chế, chính sách sử dụng 

nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn trái phiếu Chính phủ theo đúng quy định về 

quản lý ngân sách Nhà nước và nguồn vốn đầu tư công, tháo gỡ những khó khăn 

vướng mắc kịp thời để tổ chức thực hiện chương trình đạt hiệu quả. 

- Hàng tháng, quý, năm tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo của huyện (Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở 

Lao động-TBXH tỉnh. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Quy chế quản lý, điều hành 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 

41/2016/QĐ-TTg, ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, lưu ý 

thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công 

trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2020, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở LĐTBXH (B/c); 

- TT.Huyện ủy(B/c); 

- TT.HĐND huyện(B/c); 

- CT, Phó CT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Các đơn vị, cơ quan liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Quốc Chính 
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