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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020 

 

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 5 năm 2016-

2020. Công tác giảm nghèo thời gian tới sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức do 

dự báo biến đổi khí hậu tác động đến nhiều mặt của đời sống người dân, nhất là 

các đối tượng yếu thế trong xã hội. Cuối năm 2019, toàn huyện có 1.597 hộ nghèo, 

chiếm tỷ lệ 4,10%; có 2.027 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,20%, trong đó hộ nghèo 

bảo trợ xã hội chiếm tỷ lệ khá cao (1,94%).  

Thực hiện Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội; quốc phòng -an ninh năm 

2020. Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020 với các nội 

dung như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1.1 Mục tiêu tổng quát  

Tiếp tục tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự 

lực vươn lên phát triển kinh tế, có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, thụ 

hưởng các chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, tiếp cận một cách tốt 

nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, 

tiếp cận thông tin);  

1.2. Mục tiêu, chỉ tiêu (có khung chỉ tiêu kèm theo). 

 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 0,5% 

+ 100% người nghèo, 100% người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT;  

+ 100% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất được vay vốn 

tín dụng ưu đãi;  

+ 100% con em hộ nghèo thiếu hụt về chỉ số giáo dục đào tạo được hỗ trợ về 

giáo dục, đào tạo;  

+ 95% người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ thông tin;  

+ 95% hộ nghèo được sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường; 

+ Không còn hộ nghèo ở nhà tạm bợ, tranh tre dột nát; 

+ Tiếp tục phát triển 14 mô hình giảm nghèo bền vững tại các xã. 

II. CÁC GIẢI PHÁP 

 1. Tạo nguồn  ngân  sách, huy  động  mọi nguồn  lực  xã  hội  hóa  để đầu tư hỗ 

trợ cho hộ nghèo có trọng tâm, trọng điểm.  
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 2. Chỉ đạo lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội với công tác giảm nghèo: 

Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu, chuyển đổi sản xuất theo các Đề án của Huyện 

để tạo mọi điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chương trình dự án, 

các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước như: Vay vốn hộ nghèo, vay vốn 

nước sạch, vay vốn hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, vay hỗ 

trợ phát triển sản xuất, thực hiện chế  độ bảo trợ xã hội để giúp hộ nghèo, hộ cận 

nghèo. 

           3. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo gắn với việc giải quyết việc làm. Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, đào tạo 

nghề - xuất khẩu lao động cho hộ nghèo. 

 4. Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội đối với người nghèo như chế độ 

bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội, hỗ trợ đột xuất, trợ giúp pháp lý, trợ cấp tiền điện cho 

hộ nghèo....đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng các chính sách ưu 

đãi theo quy định của Nhà nước. 

  5. Phân công các phòng ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo tốt các đơn vị 

thuộc thẩm quyền quản lý để tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình giảm 

nghèo. 

            6. Phối kết hợp với MTTQ huyện thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì 

người nghèo”, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”, phát huy nội lực từ cộng đồng dân cư, các 

dòng họ, các hộ nghèo, cận nghèo để thực hiện tốt công tác giảm nghèo năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức khảo sát chính xác để nắm rõ thực trạng của hộ nghèo, hộ cận 

nghèo để đưa ra các giải pháp phù hợp với từng hoàn cảnh của từng hộ để ban 

hành Kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị thôn về kế hoạch giảm nghèo; Phân 

công cụ thể cho các tổ chức đoàn thể cấp xã đăng ký trợ giúp hộ nghèo thoát nghèo năm 

2020. 

 - Tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức tự vươn lên của người nghèo, 

coi đó là yếu tố quyết định quan trọng của kế hoạch giảm nghèo; chống tư tưởng 

trông chờ, chây lười, ỷ lại. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo vươn lên phát triển kinh tế nâng cao thu nhập mang tính bền vững. 

 - Định kỳ tháng, quý, đánh giá, báo cáo về kết quả giảm nghèo, nêu các 

gương sáng về các hộ tự vươn lên thoát nghèo để nhân rộng điển hình về thực hiện 

Chương trình giảm nghèo bền vững. 

 - Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo 

gắn với việc giải quyết việc làm; Tạo nguồn ngân sách, nguồn xã hội hoá trong 

cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nguồn hỗ trợ từ các chương 

trình dự án để hỗ trợ thêm cho hộ nghèo xây dựng nhà ở. 

 - Hỗ trợ một phần giống cây, con cho các hộ nghèo đăng ký xây dựng các 

mô hình kinh tế về trồng trọt và chăn nuôi để nâng cao thu nhập. 
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 - Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các 

Chương trình, dự án, các chủ trương chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản 

xuất nâng cao thu nhập góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. 

- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; tạo điều kiện để hộ nghèo được tiếp các các chính sách an 

sinh của nhà nước. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm và hướng dẫn các xã, 

thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện; 

- Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các 

chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phòng ban và UBND các 

xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động giảm nghèo, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo 

gắn với việc giải quyết việc làm; 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND 

huyện, Sở Lao động - TB&XH đột xuất và định kỳ; 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

- Phối hợp Phòng Lao động-TB vàXH dự toán kinh phí điều tra, rà soát, cập 

nhật dữ liệu hàng năm trình HĐND huyện quyết định, UBND huyện phân bổ.  

- Tham mưu UBND huyện tạo nguồn ngân sách, huy động mọi nguồn lực xã 

hội hóa hỗ trợ người nghèo. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chịu trách nhiệm trong tham mưu UBND 

huyện ban hành văn bản chỉ đạo và thực hiện các chính sách miễn giảm, hỗ trợ học 

sinh nghèo về giáo dục, đào tạo. 

5. Phòng Kinh tế- Hạ tầng: Tham mưu cho UBND huyện thực hiện các 

chính sách về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg, điện sáng, xây dựng cơ sở 

hạ tầng đối với các xã nghèo theo quy định. 

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu thực hiện các 

chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất đối với hộ nghèo. Chỉ đạo lồng ghép các 

chương trình kinh tế  xã  hội với công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ 

cấu, chuyển đổi sản xuất, tạo mọi điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận 

các chương trình dự án. 

7. Trung tâm Văn hóa- Truyền thông huyện xây dựng các phóng sự, 

chuyên mục về các các gương sáng về các hộ tự vươn lên thoát nghèo để nhân 

rộng điển hình; kịp thời phát sóng các thông tin về việc thực hiện các chính sách 

chung về giảm nghèo theo chỉ đạo của UBND huyện. 

8. Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Đảm bảo đủ nguồn vốn cho vay, 

hướng dẫn thủ tục hồ sơ vay, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp 

cận nguồn vốn chính sách theo quy định  

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã 

hội huyện: Tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu 
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quả các chính sách giảm nghèo, giảm nghèo bền vững cho đoàn viên, hội viên. 

MTTQ huyện thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; tổ chức phong 

trào thi đua “ Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” 

giai đoạn 2016 -2020; xây dựng “ Tổ tiết kiệm - tín dụng”, “ Quỹ tín dụng cho 

người nghèo”; chỉ đạo xây dựng các mô hình giảm nghèo; vận động thực hiện xây 

dựng nông thôn mới phát huy nội lực từ cộng đồng dân cư, các dòng họ, các hộ 

nghèo, cận nghèo để thực hiện tốt công tác giảm nghèo năm 2020./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Lao động - TBXH tỉnh; 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- UBMTQ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, PLĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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