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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia 

 giảm nghèo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 
 

Thực hiện công văn số 628/SLĐTBXH-BTXH ngày 20/5/2019 của Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2019, 

UBND huyện Đình Lập tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập, cụ thể như sau: 

 
Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM 

NGHÈO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 
 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền thực hiện chính sách, 

Chƣơng trình 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo là nhiệm vụ quan trọng được huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực 

hiện,  Huyện đã ban hành đầy đủ các quyết định thành lập và kiện toàn  các ban 

chỉ đạo giảm nghèo của huyện, xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện, kế 

hoạch kiểm tra giảm sát thực hiện Chương trình giai đoạn và hàng năm là cơ sở 

theo dõi chỉ đạo điều hành  đạt hiệu quả như: 

Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 

2020 và Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 kiện toàn và phân công 

nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Đình Lập giai đoạn 2016 – 2020. 

  Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 20/3/2017 về thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 

2017 - 2020; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/3/2019 về triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn 

huyện Đình Lập. 

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 08/9/2017 về kiểm tra và giám sát, đánh 

giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn 

huyện Đình Lập giai đoạn 2017 - 2020 trong đó giao Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội – Dân tộc là cơ quan thường trực chủ trì, tham mưu cho UBND 

huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm theo Chương trình; phối 

hợp với các phòng, ban, ngành tổ chức kiểm tra và giám sát, đánh giá tại các xã, 
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thị trấn; tổng hợp, báo cáo chung kết quả kiểm tra và giám sát, đánh giá theo quy 

định.  

Huyện đã ban hành các quyết định phân bố vốn kịp thời cho các xã tổ chức 

thực hiện, cụ thể như sau: 

Quyết định 3088/QĐ-UDND ngày 20/12/2019 của UBND huyện về việc 

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2019. 

Quyết định 369/QĐ-UDND ngày 26/02/2019 của UBND huyện về việc 

phân bổ kinh phí 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 huyện Đình Lập năm 2019. 

Quyết định 794/QĐ-UDND ngày 08/4/2019 của UBND huyện về việc 

phân bổ và giao vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2019. 

Quyết định 1105/QĐ-UDND ngày 17/5/2019 của UBND huyện về việc 

phân bổ và giao vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (Chương trình 

30a) thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan thường trực đã chủ 

động ban hành Kế hoạch số 09/KH-LĐTBXH ngày 06/5/2019 về kiểm tra và 

giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2019, phối hợp với các phòng, ban liên 

quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện theo quy trình.  

Thực hiện các kế hoạch của huyện UBND các xã thị trấn thực hiện nghiêm 

việc ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo theo 

quy định. 

Công tác tuyên truyền thực hiện chính sách được quan tâm chỉ đạo thực 

hiện thông qua cá hội nghị, các lớp tập huấn, sinh hoạt của các hội đoàn thể  tại 

cơ sở. 

II. Bố trí vốn thực hiện các chính sách và chƣơng trình mục tiêu 

1. Ngân sách Trung ƣơng 

- Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: Kế hoạch vốn giao đầu năm 37.813 triệu đồng, 

thanh toán dự án hoàn thành, chuyển tiếp 11 dự án kinh phí 20.770 triệu đồng 

(Chương trình 30a: 01 dự án; chương trình 135:10 dự án); kế hoạch vốn khởi 

công mới 10 dự án kinh phí 17.043 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp: Trên cơ sở các thông báo, quyết định phân bổ vốn của cấp 

trên, UBND huyện đã tiến hành phân bổ và giao vốn sự nghiệp ngân sách Trung 

ương thực hiện các Chương trình MTQG với tổng số vốn 10.547 triệu đồng. 

2. Ngân sách địa phƣơng 

- Kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội về tiền điện được 

giao 859 triệu đồng. 
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- Kinh phí năm 2019 để thực hiện quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 

24/02/2017 của UBND tỉnh là 1.569 triệu đồng. 

III. Kết quả thực hiện các Chƣơng trình, chính sách, dự án về giảm 

nghèo 

1. Các chính sách giảm nghèo chung 

1.1. Chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo 

- UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan chuyên môn 

và UBND các xã, thị trấn phối hợp rà soát, thẩm định, gia hạn, in và cấp phát thẻ 

bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân tộc 

kinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các đối tượng người có công, 

Bảo trợ xã hội, trẻ em kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã cấp được 22.768 

thẻ BHYT trong đó hộ nghèo: 5.726 thẻ, hộ cận nghèo: 313 thẻ, người dân tộc 

thiểu số: 12.450 thẻ, người kinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 

140 thẻ, người có công: 612 thẻ, đối tượng bảo trợ xã hội: 365 thẻ, trẻ em dưới 6 

tuổi: 3.162 thẻ. Khám, chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc 

thiểu số tại Trung tâm Y tế huyện được 1.988 lượt người, kinh phí thực hiện 

1.708,12 triệu đồng; Khám chữa bệnh tại Trạm Y tế các xã, thị trấn được 3.550 

lượt người, kinh phí thực hiện 336,64 triệu đồng. 

1.2. Chính sách hỗ trợ giáo dục 

Thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế 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 từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 cho các đối 

tượng. Kết quả thực hiện hỗ trợ miễn, giảm học phí (70% và 50%) cho 1.370 học 

sinh, kinh phí thực hiện 217,10 triệu đồng; Hỗ trợ chi phí học tập cho 1.804 học 

sinh, kinh phí thực hiện 905,7 triệu đồng; Cấp, tặng vở, đồ dùng học tập cho 

2.741 học sinh, kinh phí thực hiện 191,696 triệu đồng; Tiếp nhận, phân bổ 

114.305 kg gạo cho 2.168 học sinh theo quy định. Thông qua các chính sách hỗ 

trợ đã giúp cho các em học sinh và gia đình giảm bớt những khó khăn, yên tâm 

hơn trong quá trình học tập từ đó giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, đồng thời nâng cao 

chất lượng học sinh qua các năm. 

1.3. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 

Theo kết quả khảo sát hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, toàn huyện có 284 

hộ nghèo thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh về 

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số liệu trong Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo 

theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 

2107/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Năm 2019, kinh 

phí phân bổ là 500 triệu đồng, tính đến hết 31/5/2019 đã hỗ trợ được 7 hộ, thực 

hiện giải ngân được 175 triệu đồng, ước thực hiện đến 30/6/2019 hỗ trợ được 10 
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hộ, giải ngân 250 triệu đồng. Như vậy, tính đến hết 30/6/2019, tổng số nhà ở 

được hỗ trợ là 169 hộ, tổng kinh phí là 4.225 triệu đồng. 

1.4. Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện 

đã tiến hành tổ chức 194 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp với 6.075 

lượt người tham dự, cấp phát 9.635 bản tài liệu. 

1.5. Chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi 

 Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn tín 

dụng cho 149 lượt hộ nghèo, tổng doanh số cho vay là 10.960 triệu đồng. Tính 

đến nay, tổng số hộ nghèo dư nợ là 1.821 hộ nghèo, tổng số dư nợ là 79.721 triệu 

đồng; cho 70 lượt hộ cận nghèo vay vốn với tổng doanh số là 5.216 triệu đồng, 

tổng số hộ dư nợ là 673 hộ , tổng số dư nợ là 30.831 triệu đồng; cho 30 lượt hộ 

mới thoát nghèo vay với tổng doanh số cho vay là 2.450 triệu đồng, tổng số hộ dư 

nợ là 146 hộ, tổng số dư nợ là 7.461 triệu đồng; cho 6 lượt học sinh, sinh viên 

vay nợ, tổng doanh số cho vay à 43 triệu đồng, tổng số học sinh, sinh viên dư nợ 

là 40 người, tổng số dư nợ là 895 triệu đồng. 

1.6. Chính sách hỗ trợ tiền điện 

Ngày 15/5/2019, UBND huyện đã ban hành quyết định số 1100/QĐ-

UBND huyện về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính 

sách về tiền điện năm 2019 với tổng kinh phí là 859 triệu đồng. Hiện UBND các 

xã, thị trấn đang lập danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện hỗ trợ tiền điện gửi 

về phòng chuyên môn để chi trả kinh phí cho các hộ gia đình. 

2. Các chƣơng trình dự án thuộc Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020   

2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ  

a) Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng  

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2019 là 25.030 triệu đồng để thực hiện đầu tư 

7 công trình hạ tầng, tiến độ thực hiện các công trình đảm bảo theo kế hoạch, cụ 

thể:  

- Thực hiện dự án chuyển tiếp cải tạo, nâng cấp đường Châu Sơn – Khe 

Luồng – Kiên Mộc – Dốc 6 độ, QL 31 huyện Đình Lập hoàn thành năm 2020 

tổng mức đầu tư 102.873 triệu đồng, kế hoạch vốn giao năm 2019 là 11.000 triệu 

đồng, đến 30/6/2019 đã giải ngân 4.000 triệu đồng, lũy kế khối lượng thực hiện 

đến nay đạt 80.000 triệu đồng, đạt 75%. 

-  Đầu tư dự án khởi công mới cho 06 công trình, tổng mức đầu tư 13.876 

triệu đồng, kế hoạch vốn giao năm 2019 là 14.030 triệu đồng, đến nay khối lượng 

thực hiện là 6.300 triệu đồng (đạt 66%), đã giải ngân 5.300 triệu đồng. 

- Thực hiện duy tu bảo dưỡng 01 công trình mương Nà Khu, thôn Nà Khu, 

xã Lâm Ca 600 triệu đồng, hiện đã hoàn thành và giải ngân xong. 
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b) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo trên địa bàn các huyện nghèo 

Tổng kế hoạch giao nguồn vốn sự nghiệp là 5.606 triệu đồng thực hiện 18 

mô hình hỗ trợ giống gà, vịt, ngan, bò, dê, lợn; hỗ trợ giống cây chè hoa vàng, sa 

nhân, ba kích và 01 mô hình hỗ trợ mua máy hái chè búp tươi. Đã phân bổ kinh 

phí cho các xã, thị trấn đăng ký thực hiện dự án, hiện các xã, thị trấn đang thực 

hiện thủ tục với các hộ dân và trình phê duyệt. 

2.2. Kết quả thực hiện Chương trình 135 

a) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã 

an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn 

Kế hoạch vốn giao 12.783 triệu đồng để thực hiện thanh toán dự án hoàn 

thành cho 10 công trình, khởi công mới 3 công trình, cụ thể như sau: 

- Thanh toán dự án hoàn thành cho 10 công trình: 9.770 triệu đồng hiện đã  

thực hiện giải ngân 7.015 triệu đồng, đạt 72%. 

 - Đầu tư dự án khởi công mới cho 03 công trình với tổng mức đầu tư 6.490 

triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2019 là 3.013 triệu đồng, khối lượng thực hiện ước 

đạt 3.700 triệu đồng đã giải ngân 2.713 triệu đồng, đạt 90%. 

b) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới 

Kế hoạch vốn giao năm 2019 là 2.826 triệu đồng, trong đó:  

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với tổng kinh phí 2.406 

triệu đồng. Đã phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn đăng ký mô hình thực hiện 

các bước tiếp theo để cung cấp cây, con giống cho đối tượng. 

- Kinh phí nhân rộng mô hình giảm nghèo 420 triệu đồng phân bổ cho các 

xã để thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo chăn nuôi bò. Hiện UBND 

các xã đang triển khai các bước tiếp theo. 

2.3. Kết quả thực hiện Dự án nâng cao năng lực và kiểm tra, giám sát 

đánh giá thực hiện Chương trình 

a) Hoạt động nâng cao năng lực 

Căn cứ kế hoạch số 78/KH-SLĐTBXH ngày 03/6/2019 kế hoạch thực hiện 

dự án nâng cao năng lực giảm nghèo năm 2019, UBND huyện chỉ đạo phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, sau khi được sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội phân bổ chỉ tiêu tập huấn sẽ phối hợp với các xã, thị trấn cử cán bộ, 

công chức văn hóa xã hội, cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã, công 

chức phụ trách công tác giảm nghèo cấp huyện đăng ký danh sách và tham gia 

tập huấn đầy đủ. 

b) Kiểm tra và giám sát, đánh giá 

UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn ban hành Kế hoạch kiểm tra 

giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2019 (Kế hoạch số 09/KH-LĐTBXH 

ngày 06/5/2019); phối hợp với các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn 
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tổ chức trực tiếp kiểm tra, giám sát, tham vấn cán bộ xã và hộ dân thực hiện các 

chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến nay kiểm tra được 5/12 xã, thị 

trấn, ước thực hiện đến 30/6/2019 kiểm tra trực tiếp tất cả 12/12 xã, thị trấn trên 

địa bàn. 

IV. Đánh giá chung 

1. Những mặt đạt đƣợc 

- Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã đầu tư cơ sở hạ 

tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, vay vốn, hỗ trợ y tế… phục vụ đời sống sinh hoạt, cải 

thiện đời sống của người dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo điều kiện thuận 

lợi để hoàn thành chương trình. Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm như sau: Tỷ 

lệ hộ nghèo năm 2015 (theo chuẩn nghèo đa chiều) là 41,94%, năm 2016 là 35,95% 

(giảm 5,99% so với 2015), năm 2017 là 29,45% (giảm 6,5% so với 2016), năm 2018 

là 22,98% ( giảm 6,47% so với năm 2017). Đến nay các Chương trình mục tiêu đều 

đang triển khai thực hiện theo kế hoạch.   

- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn 

huyện góp phần nâng cao thu nhập các hộ gia đình, đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân ngày càng ổn định, người dân được hưởng lợi là các hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo. Đến nay trên địa bàn huyện có 04 xã được công nhận đạt 

chuẩn Nông thôn mới, theo kế hoạch năm 2019 huyện sẽ tiếp tục đề nghị 01 xã, nâng 

tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 5 xã (gồm các xã: Đình Lập, Cường Lợi, 

Bính Xá, Bắc Xa, Bắc Lãng). 

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vƣớng mắc và những nguyên nhân 

2.1. Về cơ chế quản lý, điều phối và phối hợp  

Công tác phối hợp thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo giữa các 

cơ quan, đơn vị, thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo cơ bản tốt và có hiệu quả. 

Tuy nhiên, do nhân sự các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn còn thiếu nên ngoài 

công việc chuyên môn còn phải kiêm nhiều mảng công việc khác nên đôi khi còn 

chưa thực sự sát sao trong công tác hướng dẫn và triển khai thực hiện mô hình, 

dự án.  

Việc hướng dẫn thực hiện chương trình, dự án theo chỉ đạo của các văn bản 

cấp trên đôi khi còn chậm, chồng chéo nên gây khó khăn trong công tác triển khai 

thực hiện, làm chậm tiến độ thực hiện dự án. 

Do trình độ dân trí trên địa bàn còn thấp, hoạt động sản xuất phụ thuộc rất 

nhiều vào điều kiện tự nhiên và khó thay đổi cách thức cũng như phương thức 

sản xuất nên việc đăng ký và thực hiện các mô hình không có sự đột phá, lối suy 

nghĩ và sản xuất nhỏ lẻ, tự cấp, tự túc ăn sâu vào tiềm thức người dân nên việc 

phối hợp thực hiện nhân rộng mô hình còn gặp nhiều khó khăn. 

2.2. Về tổ chức triển khai thực hiện chính sách, dự án của Chương trình  

Các nội dung hỗ trợ, cách thức thực hiện Chương trình cơ bản phù hợp 

lòng dân, được người dân đồng tình ủng hộ, tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân 

chưa hài lòng do một số nguyên nhân như:  
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- Mức hỗ trợ của chương trình, dự án còn thấp (hỗ trợ 01 còn bò, 03-04 con 

dê…) trong khi nhân lực lao động trong các hộ gia đình thụ hưởng là hộ nghèo, 

hộ cận nghèo ít nên việc dành hẳn 01 nhân lực để chăn nuôi bò, dê là rất khó. 

- Đối tượng thụ hưởng các chương trình chủ yếu là hộ dân nghèo, cận 

nghèo có trình độ thấp, một số người dân không biết viết chữ, không biết tiếng 

phổ thông nên việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, dự án của chương 

trình còn gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ dân có khả năng, kinh nghiệm trồng trọt, 

chăn nuôi nhưng vì không biết chữ nên không thể ký kết các văn bản để thực hiện 

dự án. 

2.3. Về phân bổ và huy động nguồn lực  

Việc phân bổ kinh phí đôi khi chưa kịp thời, trên địa bàn huyện Đình Lập 

có rất ít các công ty, doanh nghiệp nên việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách 

nhà nước là gần như không có. Đối với các chương trình, dự án ngoài kinh phí do 

ngân sách nhà nước cấp thì chỉ có nguồn vốn đối ứng của các hộ gia đình tham 

gia dự án, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong quá 

trình triển khai và tham gia dự án của người dân vì không phải hộ dân nào cũng 

có đủ vốn đối ứng để tham gia thực hiện dự án. 

2.4. Về công tác theo dõi, giám sát, đánh giá  

Công tác theo dõi, giám sát thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn do 

thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã đều mang tính kiêm nhiệm, thời gian 

chủ yếu thực hiện công việc chuyên môn nên một số thành viên chưa thực sự sát 

sao trong việc triển khai, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện dự án. 

Việc theo dõi, giám sát của các hộ dân đối với hộ tham gia dự án và thành 

viên Ban chỉ đạo còn hạn chế. 

Việc đánh giá mức độ hài lòng và kết quả thực hiện dự án chủ yếu mang 

tính định tính, chưa có các chỉ tiêu định lượng cụ thể nên không có chỉ số chính 

xác, chỉ mang tính tương đối. Tuy nhiên phần lớn các hộ dân tham gia dự án đều 

hài lòng với nội dung, cách thức thực hiện. 

2.5. Về nhận thức của các cấp, ngành và người dân về công tác giảm 

nghèo  

 Mặc dù thường xuyên tuyên truyền với hình thức lồng ghép, thông qua các 

cuộc họp khu dân cư về việc thực hiện các chính sách, dự án theo các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỹ thuật sản xuất nông 

- lâm nghiệp; công tác bảo vệ thực vật; công tác quản lý, giám sát thi công các 

công trình xây dựng thuộc Chương trình giúp nhân dân nhận thức được chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhưng ở một số thôn, bản, 

người dân vẫn chưa thực sự quan tâm và hiểu về các chính sách, chương trình 

giảm nghèo. Một số cá nhân còn lợi dụng kẽ hở trong các văn bản hướng dẫn 

thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo gây khó dễ và trục lợi cá nhân; 

một số hộ dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát nghèo để tiếp 

tục hưởng lợi từ các chương trình, chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo của Nhà nước. 
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Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

I. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 

Để hoàn thành tốt kế hoạch giảm nghèo đã đưa ra, trong 6 tháng cuối năm 

2019, các cấp, các ngành huyện Đình Lập tiếp tục công tác tuyên truyền, chỉ đạo 

và thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo như sau: 

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các chương trình, chính sách giảm 

nghèo để tỷ lệ hộ nghèo cuối năm giảm từ 5% trở lên. 

2. Thực hiện giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng và phấn đấu đạt các chỉ 

tiêu đối với xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019  

3. Tiếp tục triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách giảm nghèo trên địa 

bàn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. 

II. Các giải pháp cụ thể 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính 

quyền, sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 

dân. 

2. Làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân nắm được chế độ, chính 

sách cho người nghèo; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi cá 

nhân đối với công tác giảm nghèo. 

3. Đẩy mạnh phát triển kinh tế và chăm lo các vấn đề xã hội: Thực hiện 

đẩy mạnh các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội lồng ghép với các 

chương trình giảm nghèo trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ 

trợ tín dụng, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo hiểm y 

tế, khám chữa bệnh, hỗ trợ giáo dục, trợ giúp pháp lý cho các hộ nghèo, hộ dân 

tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, 

trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội. Tập trung các nguồn lực cho giảm nghèo, làm 

tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.   

III. Các kiến nghị đề xuất  

1. Có các chế độ, chính sách hỗ trợ hướng tới đối tượng thụ hưởng là các 

hộ gia đình thoát nghèo để khuyến khích các hộ nghèo, cận nghèo tham gia sản 

xuất, kinh doanh phấn đấu thoát nghèo. 

2. Nâng cao định mức hỗ trợ đối với các đối tượng thụ hưởng chính sách. 

3. Phân bổ kinh phí, ban hành hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án 

kịp thời ngay từ đầu năm để các cơ quan, đơn vị cấp dưới chủ động triển khai 

thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo. 

4. Tiếp tục phân bổ kinh phí cho công tác đào tạo, tập huấn đối với cán bộ 

và cộng tác viên làm công tác giảm nghèo. 
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Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

của UBND huyện Đình Lập./. 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Sở Lao động, TB&XH; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Vi Văn Đông 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU  

QUỐC GIA GIẢM NGHÈO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND,  ngày     /6/2019 của UBND huyện Đình Lập) 
 

S 

TT 
CHỈ TIÊU, MỤC TIÊU 

Đơn 

vị tính 

TH 

Năm 

2018 

Năm 2019 

KH 
TH 

 6 tháng 

ƣớc cả 

năm 

I Tổng số hộ dân cƣ Hộ     

  -  Số hộ nghèo Hộ 1.655 1.259  1.259 

  -  Tỷ lệ nghèo % 22,98 17,48  17,48 

 -  Số  hộ cận nghèo Hộ 1.092 897  897 

  - Tỷ lệ hộ cận nghèo % 15,16 12,45  12,45 

II 
Thực hiện CTMTQG Giảm 

nghèo 
     

1 Các chính sách giảm nghèo      

1.1 Tín dụng đối với hộ nghèo      

a Tín dụng đối với hộ nghèo  78.111 80.101  80.101 

 
Số lượt hộ nghèo được vay vốn 

(trong kỳ) 
Lượt hộ   149  

 Tổng doanh số cho vay (trong kỳ) Tr.đồng   10.960  

 Tổng số hộ dư nợ Hộ   1.821  

 Tổng số dư nợ Tr.đồng   79.721  

b Tín dụng đối với hộ cận nghèo  28.534 31.034  31.034 

 
Số lượt hộ cận nghèo được vay vốn 

(trong kỳ) 
Lượt hộ   70  

 Tổng doanh số cho vay Tr.đồng   5.216  

 Tổng số hộ dư nợ Hộ   673  

 Tổng số dư nợ Tr.đồng   30.831  

c 
Tín dụng đối với hộ mới thoát 

nghèo 
 5.390 6.890  6.890 

 
Số lượt hộ thoát nghèo được vay 

vốn (trong kỳ) 
Lượt hộ   30  

 Tổng doanh số cho vay Tr.đồng   2.450  

 Tổng số hộ dư nợ Hộ   146  

 Tổng số dư nợ Tr.đồng   7.461  

d 
Tín dụng đối với học sinh, sinh 

viên  
 1.011 948  948 

 
Số học sinh, sinh viên được vay 

(trong kỳ) 
Người   6  

 Tổng doanh số cho vay Tr.đồng   43  

 Tổng số HS. SV  dư nợ cho vay Người   40  

 Tổng số dư nợ Tr.đồng   895  

1.2 Số người nghèo được hỗ trợ y tế      

a Số người nghèo được cấp thẻ Người   5.726  
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BHYT 

 Tổng kinh phí thực hiện Tr.đồng     

b 
Số người dân tộc thiểu số được cấp 

thẻ BHYT 
Người   12.450  

 Tổng kinh phí thực hiện Tr.đồng     

c 
Số người thuộc hộ cận nghèo được 

hỗ trợ mua thẻ BHYT  
Người   313  

 Tổng kinh phí thực hiện Tr.đồng     

d 
Số lượt người nghèo được khám 

chữa bệnh miễn phí 
L.người   1.905  

1.3 
Số người nghèo được hỗ trợ giáo 

dục 
     

 
Số học sinh, sinh viên  được hỗ trợ 

giáo dục 
H.sinh     

 
- Số H.sinh, sinh viên được hỗ trợ 

chi phí học tập 
H.sinh 4466 4466 1804 3690 

 Kinh phí Tr.đồng 
1.980,8 

 
1.980,8 905,700 1.660,1 

 

Số học sinh, sinh viên được cấp, 

tặng sách vở, đồ dùng học tập, học 

bổng, xe đạp ... 

H.sinh 26 26 30 30 

 Kinh phí Tr.đồng 
245,304 

 
349,736 191,696 349,736 

 
Số học sinh, sinh viên được giảm 

70% học phí 
Tr.đồng 2268 2268 1276 2567 

 Kinh phí thực hiện H.sinh 336,230 336,230 203,097 387,418 

 
Số học sinh, sinh viên được giảm 

50% học phí 
Tr.đồng 193 193 94 208 

 Kinh phí thực hiện H.sinh 24,125 24,125 14,002 28,884 

 Số học sinh được cấp gạo H.sinh 4005 4005 2168 4336 

 Số gạo được cấp kg 298.581 
298.581 

 
114.305 

228.610 

 

1.4 Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở  50    

a Số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở      

 Kinh phí      

 Trong đó: - Nguồn ngân sách      

 - Quỹ Vì người nghèo các cấp      

 - Vay ngân hàng CSXH  1.250    

 - Hỗ trợ khác      

b 
Số hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa 

nhà ở 
  20 10 20 

 Kinh phí thực hiện:      

 Trong đó: - Nguồn ngân sách      

 - Quỹ Vì người nghèo các cấp      

 - Nguồn khác      

 - Vay Ngân hàng CSXH  500 500 250 500 



12 

 

1.5 Hỗ trợ hộ nghèo về điện      

- Số hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện Hộ 1.774 1.468 1.468 1.468 

 Kinh phí thực hiện Triệu đồng 
1.369,26

56 
859 432 427 

1.6 Trợ cấp xã hội      

a Cứu đói giáp hạt Tr. đồng     

b Số hộ được cứu đói Tr. đồng   171 171 

c Số nhân khẩu được cứu đói Tr. đồng   624 624 

d Số gạo cứu đói Kg   9.360 9.360 

1.7 Trợ giúp pháp lý Lượt CB     

a 
Số lượt người nghèo, cận nghèo 

được trợ giúp pháp lý miễn phí 
Tr.đ     

b Tổng kinh phí thực hiện      

 Trong đó nguồn ngân sách Hộ     

c 
Số lượng hộ dân tộc thiểu số được 

trợ giúp pháp lý miễn phí 
Tr. Đồng     

 Kinh phí thực hiện      

1.8 

Chính sách đặc thù theo Quyết 

định 06 về hỗ trợ hộ nghèo dân 

tộc thiểu số ít người phát triển sản 

xuất 

     

 Số hộ nghèo được hỗ trợ Hộ  902 902 902 

 Kinh phí thực hiện Triệu đồng  1.508 1.508 1.508 

2 Thực hiện các dự án Giảm nghèo       

2.1 Dự án 1: Chương trình 30a       

- 
Tiểu dự án 1: xây dựng cơ sở hạ 

tầng 
     

 + Duy tu bảo dưỡng   01   

 + Công trình chuyển tiếp      

 Số công trình C.Trình  01 01 01 

 Số kinh phí Tr. đồng  11.000 4.000 11.000 

 + Khởi công mới      

 Số công trình  C.Trình  06 06 06 

 Số kinh phí Tr. đồng  14.030 5.300 14.030 

-  

Tiểu dự án 3: Hỗ trợ PTSX, đa 

dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô 

hình giảm nghèo 

     

+ Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế      

 Số dự án  DA  17 17 17 

 Số người thụ hưởng Người     

 Kinh phí Tr.đồng  4.606 4.606 4.606 

+ Nhân rộng mô hình giảm nghèo      

 Số dự án  DA  03 03 03 

 Số người thụ hưởng Người     
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 Kinh phí Tr.đồng  1.000 1.000 1.000 

-  

Tiểu dự án 4: Hỗ trợ cho lao động 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

đồng bào DTTS đi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài 

     

 
Số LĐ được hỗ trợ đào tạo nghề, 

ngoại ngữ, hỗ trợ xuất khẩu 
Người     

 Số LĐ được xuất cảnh Người     

 Số người được tư vấn Người     

 Kinh phí      

2.2  Dự án 2: chương trình 135      

- 
Tiểu dự án 1: Xây dựng cơ sở hạ 

tầng 
     

 + Duy tu bảo dưỡng      

 Số công trình C.Trình  01  01 

 Số kinh phí Tr. đồng  866  866 

 + Thanh toán vốn      

 Số công trình C.Trình  10 10 10 

 Số kinh phí Tr. đồng  9.770 7.015 9.770 

 + Công trình chuyển tiếp      

 Số công trình C.Trình     

 Số kinh phí Tr. đồng     

 + Khởi công mới      

 Số công trình  C.Trình  03 03 03 

 Số kinh phí Tr. đồng  3.013 2.713 3.013 

- 
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ PTSX, đa 

dạng hóa sinh kế 
     

 
+ Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh 

kế 
  2.406 2.406 2.406 

 Số dự án   10 10 10 

 Số người thụ hưởng      

 Kinh phí      

 + Nhân rộng mô hình giảm nghèo      

 Số dự án  DA  01 01 01 

 Số người thụ hưởng Người  30 30 30 

 Kinh phí Tr.đồng  420 420 420 

- 
Tiểu dự án 3: Đào tạo nâng cao 

năng lực cộng đồng 
     

 Số người được đào tạo Hộ     

 Kinh phí Tr.đồng     

3.3 

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản 

xuất, đa dạng sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo các xã 

ngoài Chương trình 30a và 135 

     

- Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế      
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 Số dự án  DA     

 Số người thụ hưởng Người     

 Kinh phí Tr.đồng     

- Nhân rộng mô hình giảm nghèo      

 Số dự án  DA     

 Số người thụ hưởng Người     

 Kinh phí Tr.đồng     

3.4 
Dự án 4: Truyền thông và giảm 

nghèo về thông tin  
     

- Truyền thông về giảm nghèo      

 Số buổi truyền thông Buổi     

 Số ấn phẩm truyền thông Quyển,Tờ     

 Kinh phí Tr.đồng     

- Giảm nghèo về thông tin      

 
Số được đào tạo, NCNL truyền 

thông 
Người     

 
Số lượng phương tiện nghe - xem 

được hỗ trợ 
Chiếc     

 
Số xã được trang bị phương tiện 

tác nghiệp tuyên truyền cổ động 
Xã     

 Kinh phí Tr.đồng     

3.5 
Dự án 5: nâng cao năng lực và 

giám sát, đánh giá Chương trình 
     

- Nâng cao năng lực      

 Số người được đào tạo Lượt     

 Kinh phí Tr.đồng     

- Kiểm tra và giám sát, đánh giá      

 Số cuộc kiểm tra, giám sát Cuộc 6 24 5 24 

 Kinh phí Tr.đồng 40 60  60 
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