
 

BÁO CÁO 
Giải trình của UBND huyện về thực hiện nguồn vốn 

 hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG giảm nghèo theo  

Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP năm 2018  

 

Kính gửi: Đoàn Kiểm toán.   

 

Thực hiện Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp các Chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2018. 

Để chỉ đạo, điều hành triển khai các nội dung phát triển sản xuất đa dạng 

hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình 30a năm 2018 

theo kế hoạch, UBND huyện Đình Lập đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên 

môn hướng dẫn UBND các xã, thị trấn lựa chọn, đăng ký các mô hình phát triển 

sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương gửi về UBND huyện để 

tổng hợp và trên cơ sở đó phân bổ nguồn vốn cho các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, do đây là chương trình mới được triển 

khai trên địa bàn huyện trong năm 2018, do vậy còn lúng túng và phải chờ văn 

bản quy định định mức hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng, hướng dẫn của 

cấp trên.  

Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh mới ban hành Nghị 

quyết số 01/2018//NQ-HĐND về quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản 

xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ truyền thông 

và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở các xã thực 

hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2018 -2020. 

Ngày 17/9/2019 Sở Lao động Thương binh và Xã hội  tỉnh Ban hành 

Hướng dẫn số 1088/SLĐTBXH-BTXH về việc hướng dẫn triển khai thực hiện 

dự án mô hình giảm nghèo năm 2018; 

Ngày 21/9/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn mới ban hành 

Hướng dẫn số 07/HD-SNN về Hướng dẫn triển khai một số nội dung thực hiện hỗ 

trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn . 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên UBND huyện đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn đôn đốc cấc xã, thị trấn triển khai đến các thôn bản cho 

nhân dân lựa chọn, đăng ký mô hình để thực hiện, tuy nhiên trong quá trình triển 
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khai tại thôn còn gặp rất nhiều khó khăn, mỗi hộ có nhu cầu hỗ trợ riêng nên phải 

tuyên truyền vận động định hướng để tránh dàn trải, mặt khác do nhận thức của 

một số người dân còn hạn chế nên người dân chưa nhiệt tình tham gia vì định 

mức hỗ trợ cho các hộ thấp, số hộ nghèo và cận nghèo còn cao, các hộ tham gia 

dự án phải viết đơn đăng ký cam kết thoát hộ nghèo, cận nghèo nên các hộ không 

tham gia vì một số còn có tư tưởng không muốn thoát nghèo dẫn đến tiến độ triển 

khai chậm. 

Trên cơ sở đăng ký mô hình của các xã, thị trấn, UBND huyện đã phân bổ 

nguồn vốn cho các xã, thị trấn tại Quyết định số 3100/QĐ-UBND, ngày 

24/12/2018. 

Khi được phân bổ vốn, UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo triển khai cho 

các hộ dân viết đơn đăng ký tham gia dự án và xây dựng dự án trình UBND 

huyện thẩm định và phê duyệt xong trong tháng 01/2019 cho 10/12 xã, thị trấn 

(xã Đồng Thắng và thị trấn Đình Lập không tham gia thực hiện). Các xã, thị trấn 

lựa chọn thực hiện các mô hình chăn nuôi bò, chăn nuôi dê, chăn nuôi gà, chăn 

nuôi vịt, trồng cây sa nhân ba kích, với 579 hộ, trong đó 386 hộ nghèo, 146 hộ 

cận nghèo và 47 hộ mới thoát nghèo tham gia dự án, với tổng kinh phí 5.517 

triệu đồng. Sau khi được phê duyệt các xã, thị trấn đã triển khai các bước và 

đang hoàn tất các thủ tục để hỗ trợ cho người dân thực hiện mô hình. Do vậy 

UBND huyện kính mong đoàn Kiểm toán xem xét cho UBND huyện tiếp tục 

thực hiện kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2018 để hỗ trợ cho người dân 

theo dự án đã phê duyệt 

Trên đây là Báo cáo Giải trình của UBND huyện về thực hiện nguồn vốn 

hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2018 Chương trình MTQG giảm nghèo theo Nghị 

quyết 30a/2008/NQ-CP./.   
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