
 ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /BC-UBND   Đình Lập, ngày        tháng 4 năm 2022 
      

 

BÁO CÁO 

Việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Đình Lập  

năm 2021 và 03 tháng đầu năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-SLĐTBXH ngày 29/3/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, Quyết định Thanh tra việc thực 

hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Đình Lập. Uỷ ban nhân 

dân huyện Đình Lập báo cáo việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn 

huyện Đình Lập năm 2021 và 03 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau: 

I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới, nằm phía Đông Nam của tỉnh Lạng 

Sơn, có tổng diện tích tự nhiên là 118.956,5 ha, có đường biên giới Việt - Trung 

dài 40,729 km. Toàn huyện có 12 đơn vị hành chính, gồm 02 thị trấn, 07 xã 

vùng I và 03 xã vùng III, trong đó có 02 xã biên giới (xã Bính Xá, xã Bắc Xa). 

Tổng số thôn bản, khu phố là 113 thôn, khu, trong đó có 07 thôn giáp biên và 50 

thôn, khu đặc biệt khó khăn. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn sống xen kẽ ở 

các thôn, bản, khu phố, sản xuất chính là nông lâm nghiệp, nhân dân các dân tộc 

luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất, phòng chống 

khắc phục thiên tai, xây dựng cuộc sống ổn định, bảo vệ chủ quyền biên giới 

Quốc gia. Mỗi dân tộc đều có phong tục, bản sắc văn hóa riêng luôn được giữ 

gìn và phát huy những nét đẹp, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú bản sắc 

văn hóa các dân tộc. 

Huyện Đình Lập có dân số trên 28.000 người, tỷ lệ người dân tộc thiểu số 

(DTTS) chiếm 85,93%. Toàn huyện có 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó tỷ lệ 

dân tộc Tày chiếm 60,05%, dân tộc Dao 17,46%, dân tộc Kinh 10,74%; dân tộc 

Nùng 10,72%,  các dân tộc khác 1,03%.  

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, nhân dân 

tích cực tăng gia sản xuất tăng năng suất lao động. Kinh tế chính của huyện là 

Nông - Lâm nghiệp, chăn nuôi nhưng với quy mô nhỏ lẻ, thương mại dịch vụ 

chưa phát triển, hoạt động giao lưu hàng hóa còn nhiều hạn chế. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

GIẢM NGHÈO 

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện 

UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng 

nhiệm vụ, kịp thời tham mưu ban hành các văn bản triển khai, thực hiện các 

chương trình, chính sách giảm nghèo trên địa bàn; tổ chức thực hiện  lồng ghép 

các nguồn lực của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và chính 

sách an sinh xã hội.  
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Trong năm 2021, đã ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo triển khai 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 trên 

địa bàn huyện, cụ thể: Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 03/02/2021 về thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021 đồng thời yêu cầu UBND 

các xã, thị trấn ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.  

Trong 3 tháng đầu năm 2022, đã ban hành các văn bản: Kế hoạch số 

115/KH-UBND ngày 25/3/2022, triển khai thực hiện công tác Giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030;  Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 07/3/2022 triển khai thực hiện lĩnh vực 

giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập đồng thời đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng, ban hành kế hoạch thực 

hiện công tác giảm nghèo của đơn vị. 

Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác trợ giúp xã hội dịp Tết 

Nguyên đán, hỗ trợ thiếu đói giáp hạt; hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính 

sách giảm nghèo như: Hỗ trợ tiền điện thắp sáng, chính sách hỗ trợ y tế, giáo 

dục, chính sách tín dụng...  

2. Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo  

Việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo luôn được UBND huyện quan tâm, 

thực hiện kịp thời. Trong năm 2021 tiếp tục sử dụng Ban chỉ đạo thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Đến năm 2022, UBND 

huyện ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 về việc thành lập 

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đình Lập giai đoạn 

2021-2025. 

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách 

Các cấp, các ngành trên địa bàn luôn quan tâm, làm tốt công tác tuyên 

truyền các chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước về công tác giảm 

nghèo; biểu dương, nêu gương về các cá nhân, tập thể làm tốt công tác giảm 

nghèo, vươn lên thoát nghèo…  

Trong năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo, thực hiện tích cực, quyết liệt 

công tác tuyên truyền về thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 

của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của 

Bộ Trưởng, Chủ nhiệm UBDT trên địa bàn (nay là QĐ 612), xây dựng và ban 

hành các văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, 

Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Quy chế làm việc của 

Ban chỉ đạo; Xây dựng đề cương tuyên truyền và thực hiện tuyên truyền được 

64 cuộc/5.936 lượt người tham dự, trong đó 01 cuộc truyên truyền trực tuyến từ 

điểm cầu cấp huyện đến điểm cầu 12 xã, thị trấn trên địa bàn với 389 người 

tham dự; các xã, thị trấn tuyên truyền tổng số được 15 cuộc/185 người tham dự, 

ngành giáo dục tuyên tuyền đến CBCNVCNLĐ được 885 người tham dự; Bảo 

hiểm xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện tuyên tuyền được 48 

cuộc với 4.866 lượt người tham dự; Trung tâm Văn hóa Thể thao và truyền 

thông huyện thực hiện tuyên truyền được 48 lượt tin bài trên hệ thống truyền 
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thanh của huyện, xã, thị trấn về thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 

18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trên địa bàn huyện. Sản 

xuất 03 chương trình phát thanh, 150 chương trình truyền thanh với 300 lượt 

phát sóng; xây dựng 12 chuyên mục truyền hình cấp huyện phát trên sóng 

LSTV; tổng số 1.435 tin, bài, phóng sự truyền thanh, truyền hình trên sóng FM 

của huyện và cộng tác với Đài PT-TH tỉnh Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn; Trang 

thông tin điện tử 270 tin, bài. Sản xuất 126 chuyên mục, chuyên đề truyền thanh; 

Đảm bảo việc tiếp và  phát  sóng 2.340 giờ chương trình của Đài Tiếng nói Việt 

Nam; phát 4.757,15 phút chương trình truyền thanh địa phương phục vụ nhu cầu 

nghe, nhìn của nhân dân trên địa bàn theo quy định với các nội dung về tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước, tỉnh, huyện và các dự án chính sách 

hỗ trợ, đầu tư, cho vay… đến người dân thụ hưởng.  

Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân tại 114/114 thôn, khu trên địa bàn 

huyện về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025 bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trong các buổi họp 

thôn, khu,  chi bộ, chi hội được trên 165 cuộc; tuyên truyền trên hệ thống loa, 

đài truyền thanh của xã, thôn. 

Trong 03 tháng đầu năm 2022, đã triển khai tuyên truyền nội dung nghị 

quyết và các kế hoạch về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn của huyện đến toàn thể cán bộ, công chức trong các cơ 

quan, đơn vị; xây dựng được 4 tin bài, phát sóng 96 lượt trên đài truyền thanh 

cấp huyện, xã. Lồng ghép tuyên truyền 24 lượt trước các cuộc họp thôn, sinh 

hoạt văn hóa văn nghệ tại nhà văn hóa thôn, khu phố; tuyên truyền lưu động 

được 13 lượt tại các xã, thị trấn (trong đó trung tâm VHTTT tuyên truyền lưu 

động được 01 lượt). 

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã, tuyên truyền với hình thức 

lồng ghép, thông qua các hội nghị, cuộc họp khu dân cư hoặc trực tiếp đến các 

hộ gia đình tuyên truyền, vận động... 

4. Công tác tập huấn 

Để thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trong 

tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp, UBND huyện đã thực hiện 

được 02 cuộc tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo 

hình thức trực tuyến, trong đó 01 cuộc được kết nối trực tuyến từ Văn phòng 

Quốc gia giảm nghèo và 01 cuộc được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm 

huyện đến 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cho các thành viên ban chỉ đạo rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 cấp huyện, cấp xã và các điều 

tra viên thôn do báo cáo viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực 

hiện. 
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5. Chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo 

Công tác phối hợp thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo giữa các 

phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện luôn được quan 

tâm, phối hợp triển khai, thực hiện, góp phần triển khai thực hiện tốt các chế độ, 

chính sách giảm nghèo trên địa bàn. 

6. Công tác kiểm tra, giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố 

cáo liên quan đến chính sách hỗ trợ giảm nghèo 

Trong năm 2021, Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện 

đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 07/10/2021 về việc kiểm tra công 

tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và tiến hành trực tiếp kiểm tra 

công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 tại các xã, thị trấn, kịp thời 

chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác rà soát theo quy định được 02 

đợt đối với 24 lượt đơn vị.  

Công tác tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên 

quan đến chính sách hỗ trợ giảm nghèo: Trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 

2022 không có phát sinh. 

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

Chế độ thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chế độ, chính sách 

giảm nghèo được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị có 

lúc tổng hợp báo cáo lĩnh vực phụ trách chưa kịp thời. 

III. CÔNG TÁC RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2021 

Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm được xác định là 

nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo. Căn cứ các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của cấp trên, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3000/QĐ-

UBND ngày 20/8/2021 thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đình Lập; Kế hoạch số 216/KH-UBND 

ngày 21/8/2021 rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định 

hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 

2022 - 2025 trên địa bàn huyện Đình Lập. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo kế 

hoạch. 

Trong năm, kinh phí sử dụng cho việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

tổng số 99 triệu đồng (trong đó kinh phí do Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội phân bổ là 79 triệu đồng, kinh phí ngân sách huyện là 20 triệu đồng).  

Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giao phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc là cơ quan thường trực, tham mưu, kịp thời báo cáo 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, đồng 

thời thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn làm rõ các nội dung, tiêu chí rà 

soát đối với cấp xã và kịp thời thông tin, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn 

của cấp trên. 
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Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 (chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều) trên địa bàn huyện có 920 hộ nghèo, chiếm 12,26% và 

1.057 hộ cận nghèo chiếm 14,09% trên tổng số hộ của huyện. 

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối  năm 2021 theo chuẩn nghèo 

đa chiều trên địa bàn huyện như sau: 

 Tổng số hộ rà soát: 920 hộ nghèo, 1.057 hộ cận nghèo và 183 hộ có đơn 

đủ điều kiện đề nghị rà soát. Kết quả qua rà soát cụ thể như sau: 

 - Tổng số hộ nghèo: 667 hộ. Tỷ lệ: 8,93%. 

 - Tổng số hộ cận nghèo: 1.180 hộ. Tỷ lệ: 15,80% 

Công tác báo cáo: UBND huyện thực hiện báo cáo kết quả sơ bộ rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo chính thức về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn đầy đủ, kịp thời theo quy định và ban hành quyết định phê duyệt kết 

quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều trên 

địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

IV. VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN 

 1. Chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo 

UBND các xã, thị trấn rà soát, thẩm định, gia hạn, in, tăng, giảm thẻ và 

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

người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kịp thời.  

Đến 31/12/2021, tổng số thẻ BHYT các đối tượng là 11.879 thẻ (trong đó: 

2.424 thẻ người nghèo, 2.506 thẻ  cận  nghèo, 4.969 thẻ người DTTS, 1.980 thẻ 

người sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn) và chi trả kinh phí hỗ trợ mua thẻ 

bảo hiểm y tế các đối tượng là 12.028,320 triệu đồng. 

Trong 03 tháng đầu năm 2021, đã thực hiện rà soát, thẩm định, gia hạn 

cho 11.658 đối tượng, tăng mới 80 thẻ. Tổng số thẻ BHYT các đối tượng hộ 

nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, người sinh sống ở vùng ĐBKK là 11.738 

thẻ, tổng kinh phí chi trả là 4.728,496 triệu đồng. 

Thông qua chính sách hỗ trợ y tế đã góp phần giảm thiểu chi phí khám 

chữa bệnh cho người nghèo, giúp người nghèo tiếp cận được dịch vụ công về 

khám chữa bệnh của Nhà nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân góp phần thực hiện 

chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo.  

2. Chính sách hỗ trợ giáo dục 

Các chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh trên địa bàn luôn được 

UBND huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định. 

Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi 

phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Nghị định 81/2021/NĐ-CP là 

2.144,570 triệu đồng, đã thực hiện hỗ trợ miễn giảm học phí cho 5.642 lượt học 

sinh, hỗ trợ chi phí học tập cho 3.940 lượt học sinh. 
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 Thực hiện các hỗ trợ khác như: Cấp tặng sách vở, đồ dùng học tập, học 

bổng, xe đạp… cho 60 lượt học sinh,  với số tiền 531,95 triệu đồng; Tiếp nhận 

và phân bổ gạo cho 2.690 lượt học sinh với tổng số gạo là 252.746 kg. 

Năm 2022, UBND huyện đã phân bổ 1.437 triệu đồng để thực hiện chính 

hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hiện các trường học đang rà 

soát, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ để thực hiện hỗ trợ. 

Qua triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách trong giáo dục và đào 

tạo đã góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên hộ nghèo, đảm bảo 

việc huy động tỷ lệ học sinh mầm non và học sinh phổ thông đến trường đạt tỷ 

lệ cao, hạn chế học sinh bỏ học. 

Thực hiện theo Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định 612/QĐ-UBDT, 

trên địa bàn huyện có 15 trường học thuộc các cấp học bị ảnh hưởng (trong đó: 

09 trường thuộc khối TH và THCS; 06 trường thuộc khối mầm non), không 

được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đối với giáo viên và học sinh. Đến nay, 

thông qua công tác tuyên truyền, vận động cơ bản học sinh các cấp học bị ảnh 

hưởng đã trở lại trường học tập bình thường. 

3. Chính sách hỗ trợ nhà ở  

Đến nay, chưa có cơ chế chính sách và kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 

giai đoạn 2021-2025. Do đó, UBND huyện chưa có cơ sở triển khai các chính 

sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. 

Trong năm 2021, được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị trong và 

ngoài tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 06 hộ nghèo, kinh 

phí 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Lạng Sơn phân bổ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ sửa chữa 

nhà ở cho 01 hộ nghèo, kinh phí 10 triệu đồng.  

Trong 03 tháng đầu năm 2022,  các cơ quan đơn vị tiếp tục trình xin kinh 

phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo (Ủy ban MTTQVN huyện trình phê 

duyệt hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho 04 hộ nghèo trên địa bàn huyện) và 

đã được phê duyệt, mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/ hộ. 

Trong năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 114/KH-UBND 

ngày 21/5/2021, kế hoạch thực hiện hỗ trợ người có công với cách mangh có 

khó khăn về nhà ở, theo đó UBND huyện đã được phê duyệt và tổ chức thực 

hiện hỗ trợ được 32 hộ, kinh phí hỗ trợ là 740 triệu đồng, trong đó xây mới 05 

hộ, sửa chữa 27 hộ. Trong năm 2022, tiếp tục thực hiện kế hoạch số 114/KH-

UBND của tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở phân bổ kinh phí đợt 1 của tỉnh, UBND 

huyện Đình Lập đã phân bổ kinh phí đợt 1 để tổ chức hỗ trợ xây, sửa nhà cho 

các hộ người có công với cách mạng, tổng số 17 hộ, trong đó 12 hộ xây mới và 

05 hộ sửa chữa, kinh phí là 580 triệu đồng. 

Thông qua chính sách hỗ trợ nhà ở đã tạo động lực, góp phần hỗ trợ cho 

các đối tượng hộ nghèo, hộ người có công có khó khăn về nhà ở trên địa bàn xây 
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mới, sửa chữa nhà ở, giảm chiều thiếu hụt, tạo điều kiện để các hộ vươn lên 

thoát nghèo, ổn định đời sống. 

4. Hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt : Trong năm 2021 và 3 

tháng đầu năm 2022 chưa có kinh phi để tổ chức thực hiện. 

5. Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo 

 Trong năm 2021, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh đã thực hiện trợ giúp 

pháp lý cho 13 lượt người thuộc hộ nghèo, 32 lượt người là người dân tộc thiểu 

số trên địa bàn huyện Đình Lập. Các nội dung trợ giúp thuộc lĩnh vực hôn nhân 

gia đình, tranh chấp đất đai. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, mặt khác Trung 

tâm trợ giúp pháp lý có trụ sở tại huyện Lộc Bình, người dân khi có nhu cầu trợ 

giúp cũng gặp khó khăn. 

 6. Hỗ trợ điều kiện tiếp cận thông tin, tuyên truyền 

Đến nay, trên 7.300 hộ gia đình trên địa bàn huyện được tiếp cận, cung 

cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, kinh nghiệm sản 

xuất, tình hình phát triển kinh tế - xã hội.  

7. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ 

tiền điện cho hộ nghèo, đồng thời phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách 

hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách cho các xã, thị trấn để chủ động trong 

việc chi trả cho các đối tượng được đầy đủ, kịp thời.  

Trong năm 2021, tổng kinh phí đã phân bổ là 570,8 triệu đồng (trong đó: 

kinh phí giao đầu năm là 552 triệu đồng, kinh phí giao bổ sung là 18,815 triệu 

đồng) để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 844 hộ nghèo, 48 hộ gia đình chính sách 

xã hội và 13 hộ đồng bào DTTS sinh sống ở vùng chưa có điện lưới. 

Trong năm 2022, đã thực hiện phân bổ kinh phí tại quyết định số 372/QĐ-

UBND ngày 10/02/2022 về việc phân bổ chi tiết dự toán kinh phí thực hiện 

chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội đối với các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022, tổng kinh phí 562 triệu đồng. 

Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

UBND các xã, thị trấn lập văn bản đề nghị phê duyệt danh sách, kinh phí thực 

hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo theo quý và thực hiện chi trả cho đối 

tượng theo quy định. 

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

Trong năm 2021, đã thực hiện tín dụng đối với hộ nghèo là 182 lượt hộ 

nghèo vay vốn, tổng doanh số cho vay: 14.913 triệu đồng, số hộ nghèo dư nợ: 

940 hộ nghèo, tổng số tiền dư nợ: 57.142 triệu đồng; 195 lượt hộ cận nghèo vay 

vốn, với tổng doanh số cho vay: 16.175 triệu đồng, tổng số hộ cận nghèo dư nợ: 

586 hộ, tổng số tiền dư nợ: 38.562 triệu đồng; 154 lượt hộ mới thoát nghèo vay 
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vốn, tổng doanh số cho vay: 13.605 triệu đồng, tổng số hộ dư nợ: 467 hộ, tổng 

số tiền dư nợ: 34.897 triệu đồng; 03 lượt học sinh, sinh viên vay vốn, tổng doanh 

số cho vay: 45 triệu đồng, tổng số học sinh, sinh viên dư nợ: 21 người, tổng số 

tiền dư nợ: 605 triệu đồng. 

Trong 03 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện tín dụng đối với hộ nghèo là 

cho 34 lượt hộ nghèo vay vốn, tổng doanh số cho vay: 2.740 triệu đồng, tính đến 

nay tổng số hộ nghèo dư nợ: 873 hộ nghèo, tổng số tiền dư nợ: 55.329 triệu đồng;  

52 lượt hộ cận nghèo vay vốn, tổng doanh số cho vay: 4.970 triệu đồng, tổng số 

hộ dư nợ: 589 hộ, tổng số tiền dư nợ: 41.027 triệu đồng; 25 lượt hộ mới thoát 

nghèo vay vốn,  tổng doanh số cho vay: 2.170 triệu đồng, tổng số hộ dư nợ: 481 

hộ, tổng số tiền dư nợ: 36.599 triệu đồng. 

Thông qua chính sách hỗ trợ tín dụng vay vốn đã góp phần giúp đỡ hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ổn định, vươn lên cuộc sống. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

Công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện trong những năm qua được các 

cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và toàn 

xã hội quan tâm thực hiện đồng bộ, tích cực, góp phần thúc đẩy giảm nghèo 

nhanh và bền vững.  

 Thông qua đó, đã giải quyết kịp thời các vấn đề cơ bản của hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, thôn, xã nghèo về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, cơ sở hạ tầng được đầu 

tư đồng bộ hơn, các dịch vụ xã hội được tiếp cận và sử dụng thuận tiện như dịch 

vụ y tế, giáo dục... đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao 

đời sống của một bộ phận người dân thuộc hộ nghèo, người dân vùng đặc biệt 

khó khăn.  

Nhân dân trên địa bàn huyện đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng và Nhà nước, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân tham gia vào công tác 

giảm nghèo được nâng lên, nhiều hộ nghèo đã có chuyển biến nhận thức, chủ 

động vươn lên thoát nghèo bền vững.  

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai 

thực hiện các chế độ, chính sách giảm nghèo. 

 2. Khó khăn và nguyên nhân 

 Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách 

giảm nghèo trên địa bàn còn gặp một số khó khăn như: 

 Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 chưa kịp thời, trong 

năm 2021 chưa có kinh phí để tổ chức thực hiện. 

 Nguồn ngân sách Trung ương phân bổ cho thực hiện các Chương trình 

còn chậm, ngân sách địa phương còn hạn hẹp và sự huy động hỗ trợ, ủng hộ của 

các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư chưa cao. 
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 Công tác tuyên truyền đã có nhiều chuyển biến song nhiều nơi chất lượng 

tuyên truyền hiệu quả chưa cao, chưa làm chuyển biến rõ nét được nhận thức 

người dân và huy động sự vào cuộc người dân trong thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới. 

Một số chỉ tiêu trong phiếu chấm điểm tài sản tại hộ gia đình chưa thực sự 

phù hợp với địa phương gây so sánh, tranh cãi giữa các hộ gia đình trong khi các 

hộ dân trên địa bàn vẫn phân loại hộ nghèo, không nghèo căn cứ vào kết quả 

chấm điểm tại phiếu chấm điểm (VD: Số người trong độ tuổi lao động: Nếu hộ 

gia đình có 3 người mà cả 3 người trong độ tuổi lao động thì lại không có điểm, 

mà hộ 3 người nhưng chỉ có 1 người trong độ tuổi lao động lại hơn điểm trong 

khi đó thực tế nếu 1 lao động nuôi 2 người ăn theo sẽ khó khăn hơn cả 3 là lao 

động chính tạo ra thu nhập; diện tích đất rừng: Một hộ gia đình chỉ có 1 ha, cũng 

bằng điểm với hộ gia đình có 15 ha thậm chí là 20 ha …). 

 3. Đề xuất, kiến nghị 

 - Đề nghị các cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách, 

hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phân bổ kinh phí để thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

- Đề nghị xem xét, báo cáo Văn phòng quốc gia giảm nghèo xem xét, sửa 

đổi đối với các chỉ tiêu thiếu hụt (chỉ tiêu 1.1; 2.2; 4.2), biểu chấm điểm (tiêu chí 

số 02, số 13) cho phù hợp với địa phương, tránh sự so sánh giữa các hộ.  

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Đoàn thanh tra SLĐTBXH (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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