
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH HÀ 

Số: 2449/UBND 

V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác 

giảm nghèo năm 2020, kế hoạch năm 2021         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thạch Hà, ngày 11 tháng 11 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các phòng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,  

Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Giáo dục và đào tạo, 

Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Tài chính – Kế hoạch; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện; 

- Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội; 

Thực hiện Công văn số 2579/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG ngày 

09/11/2020 của Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả thực 

hiện công tác giảm nghèo năm 2020, kế hoạch năm 2021 đề nghị các phòng, 

ngành, đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020, kế 

hoạch năm 2021. 

       (Có hệ thống mẫu biểu gửi kèm) 

Báo cáo đề nghị gửi về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước 

ngày 14/11/2020, để tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÒNG VĂN PHÒNG 

 

 
Nguyễn Văn Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ BÁO CÁO 
(Kèm theo Công văn số 2449/UBND ngày  11/11/2020) 

 

TT Tên đơn vị báo cáo Nôi dung báo cáo 

I 
Các chính sách hỗ trợ 

giảm nghèo chung 
 

1 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Hỗ trợ phát triển sản xuất 

2 Phòng Giáo dục - Đào tạo 

Hỗ trợ học phí, chi phí học tập, hỗ trợ khác trong giáo 

dục đối với trẻ em, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo 

3 Phòng  Y tế 
Hỗ trợ về y tế: Khám chữa bệnh cho người nghèo, cận 

nghèo 

4 Bảo hiểm xã hội huyện 

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế các nhóm đối tượng: Hộ nghèo, 

cận nghèo; đối tượng thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt 

khó khăn vùng núi, bãi ngang ven biển… 

5 Phòng Tư pháp Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý 

6 phòng Nội vụ 
Hỗ trợ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức vùng 

đặc biệt khó khăn 

7 
Ngân hàng Chính sách xã 

hội huyện 

Hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo, HS, SV 

thuộc hộ nghèo.. 

   

9 UBMTTQ huyện 
Kết quả vận động quỹ vì người nghèo; hỗ trợ người 

nghèo 6 tháng đầu năm 2020 

II 
Thực hiện các dự án 

giảm nghèo đặc thù 
 

1 
Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 

Báo cáo kết quả hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa 

sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo 

2 
Phòng Thông tin và 

Truyền thông 
Báo cáo kết quả giảm nghèo về thông tin 

3 
Phòng Tài chính-Kế 

hoạch 

Báo cáo kết quả thực hiện các Dự án, tiểu dự án (Quyết 

định số 1722/QĐ-TTg) 
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