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TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị 

quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình 

hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Nghị quyết 

số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền 

vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu Quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 152/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 11/02/2020 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai 

đoạn 2016 - 2020 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo, 

UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của Nghị quyết số 

76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 

76/2014/QH13); Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính 

phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 61 huyện 

nghèo (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP); Nghị quyết số 80/NQ-

CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 

từ năm 2011 đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 80/NQ-CP) và Quyết 

định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi 

tắt là Chương trình), trong đó tập trung đánh giá kết quả đạt được so với tiến độ, 

mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và 

rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình. 

 b) Đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp 

chủ yếu để triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.  

 c) Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần 

thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong phong trào “Lạng Sơn cùng cả 

nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 

- 2020. 
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2. Yêu cầu 

a) Đánh giá tổng kết được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh, tổ chức thực 

hiện từ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) đến cấp huyện và cấp tỉnh, có 

sự tham gia của người dân, đảm bảo nghiêm túc và chất lượng. 

b) Đánh giá tổng kết bao gồm đánh giá của các Sở, ngành được phân công 

nhiệm vụ xây dựng, thực hiện các chương trình chính sách quy định tại Nghị 

quyết số 76/2014/QH13; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; đánh giá tổng kết các 

mục tiêu, chỉ tiêu và kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án, hoạt động của 

Chương trình; đánh giá của các cấp chính quyền trong thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo thông qua Chương trình. 

c) Đánh giá tổng thể bao gồm: Đánh giá hoạt động quản lý, điều hành và 

tổ chức thực hiện Chương trình, đánh giá công tác điều phối, phối hợp và trách  

nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình quản lý, điều hành tổ chức thực 

hiện Chương trình; đánh giá thực hiện các cơ chế, chính sách, các dự án, tiểu dự 

án, hoạt động thuộc Chương trình; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo, đánh giá tác động kinh tế - xã hội, tính bền vững của Chương trình và tác 

động tới các đối tượng thụ hưởng Chương trình. 

d) Rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị để duy trì kết quả đạt 

được của chính sách, chương trình, đồng thời đề xuất về định hướng thiết kế 

khung chương trình, chính sách và các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM TỔNG KẾT 

1. Nội dung tổng kết 

a) Đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13, Nghị quyết 

số 30a/2008/NQ-CP (đối với các huyện nghèo), Nghị quyết số 80/NQ-CP (Đề 

cương Báo cáo Phụ lục I, II, III kèm theo): 

- Đánh giá công tác tham mưu, xây dựng các văn bản chính sách giảm 

nghèo theo ngành, lĩnh vực; 

- Đánh giá kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo hiện 

hành; 

- Kiến nghị, đề xuất thực hiện chính sách cho giai đoạn tới. 

b) Đánh giá tổng kết thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016 - 2020 (Đề cương Báo cáo Phụ lục IV kèm theo): 

- Đánh giá các kết quả đạt được của Chương trình (đã thực hiện trong các 

năm từ 2016 - 2019, ước thực hiện đến hết năm 2020) so với tiến độ, mục tiêu, 

chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình;  

- Đánh giá tổng thể bao gồm: Đánh giá kết quả việc huy động, phân bổ và 

sử dụng nguồn lực; công tác chỉ đạo điều hành; công tác phối hợp và trách 

nhiệm của các cơ quan liên quan; việc thực hiện các chính sách, các dự án, tiểu 

dự án, hoạt động thuộc Chương trình; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm 
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nghèo, đánh giá tác động kinh tế - xã hội, tính bền vững của Chương trình và tác 

động tới đối tượng thụ hưởng của Chương trình; 

- Xác định những tồn tại, hạn chế trong việc thiết kế, tổ chức thực hiện 

Chương trình thời gian qua; những khó khăn, thách thức trong giảm nghèo bền 

vững theo cách tiếp cận đa chiều thời gian tới;  

- Rút ra bài học kinh nghiệm qua đánh giá, đề xuất kiến nghị để duy trì kết 

quả đã đạt được của Chương trình.  

c) Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp tỉnh, cấp huyện và Ban quản 

lý cấp xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 

đến hết năm 2020; chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị tiến hành tổng kết, 

đảm bảo thống nhất, đồng bộ và kịp thời gian. 

d) Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích 

góp phần đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững và phong trào “Lạng Sơn 

cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai 

đoạn 2016 - 2020. 

đ) Tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về kết quả thực hiện Chương trình.  

2. Hình thức và thời điểm tổng kết 

a) Cấp xã 

Không tổ chức hội nghị, các xã xây dựng báo cáo gửi về UBND huyện, 

thành phố tổng hợp trước ngày 22/3/2020. 

b) Cấp huyện 

Tổ chức hội nghị tổng kết gắn với hoạt động khen thưởng, biểu dương các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền 

vững trong phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. 

Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo tổng kết về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, đồng thời gửi báo cáo về các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ 

đạo các Chương trình MTQG tỉnh trước ngày 03/4/2020. 

c) Cấp tỉnh 

- Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ, lĩnh vực phụ trách và báo cáo của huyện, thành phố xây dựng báo cáo tổng 

kết thực hiện Chương trình theo lĩnh vực, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 

và đề xuất định hướng thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020 gửi về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trước ngày 10/4/2020. 

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn 

tỉnh và tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung, chương trình kế hoạch tổ chức 

triển khai thực hiện; thời gian hoàn thành trước ngày 20/4/2020. 
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- UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết xong trước ngày 30/4/2020 (có 

Chương trình tổng kết riêng). 

3. Mốc thời gian xây dựng báo cáo 

a) Đối với báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP: Sử dụng 

số liệu từ năm 2011 đến năm 2020; 

b) Đối với báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 

(các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Đình Lập): Sử dụng số liệu từ năm 2013 đến 

năm 2020; 

c) Đối với báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13: Sử 

dụng số liệu từ năm 2015 đến năm 2020; 

d) Đối với báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng số liệu từ năm 2016 đến 31/12/2019. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 

76/2014/QH13, Nghị quyết số 80/NQ-CP; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được bố trí từ 

nguồn ngân sách Nhà nước cấp trong kinh phí Dự án 5 - Nâng cao năng lực và 

giám sát đánh giá thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 

và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác; 

2. Kinh phí khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích góp phần 

đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững và phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước 

chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 

2020 từ nguồn kinh phí thi đua khen thưởng.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực, chủ trì 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020) 

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố 

tổ chức tổng kết đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng kế hoạch, thời gian quy định tại 

Kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị dự thảo Báo 

cáo tổng kết lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tiếp 

thu, hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị 

các điều kiện phục vụ hội nghị tổng kết lĩnh vực giảm nghèo. 

- Phối hợp với cơ quan, đơn bị liên quan thực hiện hoạt động truyền thông 

về kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 

- 2020 và công tác tổng kết Chương trình. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, lập danh sách các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng. 
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2. Sở Nội vụ  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, 

lựa chọn các tập thể, cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị 

bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng 

trình UBND tỉnh, Trung ương xem xét, quyết định khen thưởng. 

- Xây dựng kịch bản chi tiết và chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác 

khen thưởng tại hội nghị tổng kết. 

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 

Xây dựng báo cáo tổng kết, chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị (đối 

với đơn vị được lựa chọn) đảm bảo nội dung và đúng thời gian quy định (có 

phân công nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục V kèm theo). 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình “Lạng Sơn cùng cả nước chung 

tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quỹ vì người nghèo” và 

Chương trình An sinh xã hội, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng 

hợp trước ngày 01/4/2020. 

5. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo cấp xã xây dựng kế hoạch, báo cáo tổng kết và thực hiện hội 

nghị tổng kết cấp huyện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng thời gian quy định.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về kết quả thực hiện Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2010 - 2020. 

- Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 tại hội nghị tổng kết cấp 

huyện và đề xuất khen thưởng tại hội nghị cấp tỉnh, trung ương. 

6. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, tăng thời lượng, chuyên mục về kết quả thực hiện Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan xây dựng 01 phóng sự tổng hợp về công tác giảm nghèo trên địa bàn 

tỉnh với thời lượng từ 15 - 20 phút để trình chiếu tại hội nghị tổng kết cấp tỉnh. 

(Các đề cương báo cáo: Đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết số 

76/2014/QH13, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, Nghị quyết số 80/NQ-CP và 

Đánh giá tổng kết thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 - 2020 và các Biểu kèm theo Kế hoạch). 
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UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện theo đúng yêu cầu đề 

ra./. 

Nơi nhận:  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh  

Lạng  Sơn giai đoạn 2016-2020 (Số 1899/QĐ-

UBND  ngày 01/10/2018); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, THCB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                                                                                    

Dương Xuân Huyên 
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PHỤ LỤC I 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 
Tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội  

về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ 

QUYẾT  

- Công tác chỉ đạo, điều hành quán triệt Nghị quyết; 

- Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO NGHỊ QUYẾT  

1. Kết quả thực hiện đến năm 2015: 

- Nhiệm vụ 1. Đạt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 

của Quốc hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5%, các huyện nghèo 

còn dưới 30% 

+ Kết quả đạt được 

+ Khó khăn, hạn chế 

+ Nguyên nhân 

- Nhiệm vụ 2.Hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến chính sách giảm nghèo và sắp xếp, điều chỉnh theo hướng tập trung 

chính sách, nguồn lực, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp 

+ Kết quả đạt được 

+ Khó khăn, hạn chế 

+ Nguyên nhân 

- Nhiệm vụ 3.Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG 

giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 đồng bộ với các chương trình MTQG khác 

làm cơ sở để lồng ghép các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 

+ Kết quả đạt được 

+ Khó khăn, hạn chế 

+ Nguyên nhân 

- Nhiệm vụ 4. Xây dựng chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận đa 

chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; 

hoàn thiện tiêu chí phân loại và quy trình xác định đối tượng, địa bàn nghèo. 

Điều tra, phân loại và công bố tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo mới 

+ Kết quả đạt được 

+ Khó khăn, hạn chế 

+ Nguyên nhân 

- Nhiệm vụ 5. Đổi mới có hiệu quả cơ chế điều hành, chủ trì, phân công, 

phân cấp, phối hợp trong công tác giảm nghèo 

+ Kết quả đạt được 

+ Khó khăn, hạn chế 
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+ Nguyên nhân 

2. Kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2020: 

- Nhiệm vụ 1. Đạt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết 5 năm (2016 -

2020) của Quốc hội, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo 

+ Kết quả đạt được 

+ Khó khăn, hạn chế 

+ Nguyên nhân 

- Nhiệm vụ 2. Tăng nguồn lực đầu tư và cân đối nguồn lực trung hạn của 

Nhà nước cho các chính sách, chương trình giảm nghèo; lựa chọn chính sách để 

ưu tiên phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực; bảo đảm lồng ghép chính 

sách và nguồn lực có hiệu quả. Thúc đẩy việc kết nối phát triển kinh tế - xã hội 

giữa vùng khó khăn với vùng phát triển. Thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai, 

thuế, tín dụng, hỗ trợ thị trường phù hợp đặc điểm vùng nhằm thu hút doanh 

nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, phát triển sản xuất kinh 

doanh và cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, 

nâng cao khả năng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tại các địa bàn nghèo, 

địa bàn khó khăn, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Kết hợp chặt chẽ 

giữa chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an 

ninh 

+ Kết quả đạt được 

+ Khó khăn, hạn chế 

+ Nguyên nhân 

- Nhiệm vụ 3. Thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, 

địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến 

khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. Duy trì, bổ sung một số 

chính sách hỗ trợ phù hợp đối với hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo 

+ Kết quả đạt được 

+ Khó khăn, hạn chế 

+ Nguyên nhân 

- Nhiệm vụ 4.Tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

điều chỉnh đối tượng, mức vay, lãi suất, thời hạn cho vay phù hợp gắn với chính 

sách khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa 

học kỹ thuật, xây dựng, nhân rộng mô hình thoát nghèo gắn kết với cộng đồng 

dân cư trên địa bàn 

+ Kết quả đạt được 

+ Khó khăn, hạn chế 

+ Nguyên nhân 

- Nhiệm vụ 5. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện 

nghèo, xã nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, 

vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Giải quyết cơ bản tình trạng hộ đồng bào dân 
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tộc thiểu số không có đất ở và giải quyết đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề cho 

ít nhất 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn đang thiếu đất sản xuất; kết hợp đào tạo nghề gắn với giải quyết 

việc làm, tăng thu nhập cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa được hỗ 

trợ đất sản xuất, đồng thời có chính sách giải quyết tình trạng di dân không theo 

quy hoạch ở một số địa phương 

+ Kết quả đạt được 

+ Khó khăn, hạn chế 

+ Nguyên nhân 

- Nhiệm vụ 6. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và tỷ lệ đào tạo nghề 

khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; phân luồng, đào tạo nghề hợp lý, 

hiệu quả; duy trì các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo; nâng cao tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở địa bàn khó khăn, 

đặc biệt khó khăn; phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông 

dân tộc bán trú với quy mô phù hợp; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào 

tạo cử tuyển gắn với sử dụng 

+ Kết quả đạt được 

+ Khó khăn, hạn chế 

+ Nguyên nhân 

- Nhiệm vụ 7. Bảo đảm ít nhất 90% hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế; 

70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, trên 90% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; điều chỉnh cơ cấu đầu tư cho lĩnh vực 

chăm sóc sức khỏe và chính sách bảo hiểm y tế để bảo đảm tăng cơ hội tiếp cận 

các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo 

+ Kết quả đạt được 

+ Khó khăn, hạn chế 

+ Nguyên nhân 

- Nhiệm vụ 8. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế 

điều hành, phân công đầu mối chịu trách nhiệm chính, phân cấp đầy đủ nhiệm 

vụ và quyền hạn cụ thể cho địa phương; cải cách thủ tục hành chính và phương 

thức để người dân, cộng đồng tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo; đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo 

+ Kết quả đạt được 

+ Khó khăn, hạn chế 

+ Nguyên nhân 

3. Đánh giá chung việc thực hiện Nghị quyết 

III. GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

IV. ĐỀ XUẤT QUỐC HỘI VỀ ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN MỤC TIÊU 

GIẢM NGHÈO SAU NĂM 2020 
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Biểu 01 - PHỤ LỤC I 

Biểu tổng hợp các văn bản chỉ đạo thực hiện các chính sách giảm 

nghèo hiện hành do các cơ quan chủ trì tham mưu cho tỉnh 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số         /KH-UBND ngày     tháng 3 năm 2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT Tên văn bản chính sách 
Số hiệu 

văn bản 

Nội dung 

chính sách 

Đối tượng 

thụ hưởng 

Hiệu lực 

thi hành 

1 Chính sách hỗ trợ về y tế     

2 Chính sách hỗ trợ về giáo dục     

3 Chính sách hỗ trợ về nhà ở     

4 
Chính sách hỗ trợ về phát 

triển sản xuất 
    

5 
Chính sách hỗ trợ về tín dụng 

ưu đãi 
    

6 Chính sách trợ giúp pháp lý     

7 
Chính sách hỗ trợ về lao động 

- việc làm 
    

8 
Chính sách giảm nghèo gắn 

với an ninh quốc phòng 
    

9 
Chính sách hỗ trợ chuyển 

giao khoa học kỹ thuật 
    

10 
Chính sách hỗ trợ tiền điện 

cho hộ nghèo 
    

11 
Chính sách hỗ trợ đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số 
    

12 Chính sách cán bộ     

13 
Chính sách hỗ trợ về thông 

tin và truyền thông 
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PHỤ LỤC II 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008  

của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững  

đối với 61 huyện nghèo 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày   /3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết 

 - Công tác triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành 

trên địa bàn. 

- Công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp, sự phối hợp giữa 

các thành viên Ban Chỉ đạo. 

 - Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành đã ban hành. 

- Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ cho các huyện 

nghèo trên địa bàn. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách. 

- Công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra, đánh giá định kỳ. 

 II. Nguồn lực để triển khai thực hiện Nghị quyết 

1. Ngân sách Trung ương bố trí thực hiện các chính sách, chương 

trình, dự án giảm nghèo chung trên địa bàn 

 1.1. Ngân sách Trung ương bố trí trực tiếp để thực hiện các chính sách 

hỗ trợ đặc thù 

 Trong 07 năm ngân sách Trung ương đã hỗ trợ .... tỷ đồng thực hiện Nghị 

quyết 30a cho .... huyện nghèo trên địa bàn, trong đó: 

 - Vốn đầu tư phát triển: ......... tỷ đồng; 

 - Vốn sự nghiệp: ............ tỷ đồng. 

 (Đánh giá tiến độ giải ngân hàng năm: có đầy đủ, kịp thời) 

 1.2. Ngân sách Trung ương bố trí thực hiện các chính sách, chương 

trình, dự án giảm nghèo khác trên địa bàn: (Ví dụ: Y tế, giáo dục...) 

2. Ngân sách địa phương  

 Ngân sách địa phương đã bố trí .... tỷ đồng hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 

30a/2008/NQ-CP trên địa bàn các huyện nghèo, cụ thể: 

 + Hỗ trợ .... tỷ đồng cho huyện .... 

 + .............................. 

 3. Hỗ trợ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước 

 Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đã cam kết hỗ trợ ... tỷ 

đồng cho .... huyện nghèo trên địa bàn trong thời gian từ năm .... đến năm 
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....để thực hiện hỗ trợ .... hạng mục cơ sở hạ tầng (điển hình), ... công trình nhà 

ở, .... và các hỗ trợ điển hình khác. 

 Đến thời điểm hiện nay đã thực hiện giải ngân .... tỷ đồng so với ..... tỷ 

đồng đã cam kết hỗ trợ, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng .... hạng mục công 

trình... 

 Đánh giá tiến độ giải ngân có đầy đủ, kịp thời hay không?  

 4. Hỗ trợ của doanh nghiệp, cộng đồng và các đoàn thể: 

 .............. 

 5. Nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án giảm nghèo khác 

đã và đang thực hiện trên địa bàn các huyện nghèo: 

 ............. 

 (Phụ lục 1. Tổng hợp kinh phí bố trí thực hiện Nghị quyết 30a) 

 III. Kết quả thực hiện 

 (Tất cả các chính sách dưới đây đều đánh giá mức độ tỷ lệ đạt được so 

với khối lượng, nhiệm vụ, mục tiêu đã xác định trong Đề án của huyện đã được 

tỉnh phê duyệt ban đầu sau 05 năm thực hiện) 

 1. Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo đặc thù theo Nghị 

quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ 

 1.1. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng 

thu nhập (lưu ý cả kinh phí và kết quả thực hiện cũng như khối lượng, đối tượng 

thụ hưởng) 

Chính sách hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và 

giao đất để trồng rừng sản xuất: ...... 

Thực hiện quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: đã có .... huyện 

triển khai thực hiện .... 

Chính sách hỗ trợ lương thực cho hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ 

rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực: ............... 

Chính sách khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang để sản xuất nông 

nghiệp: ............... 

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi:  ........... 

Chính sách hỗ trợ lương thực cho người nghèo vùng giáp biên giới:  ...... 

Chính sách tăng cường hỗ trợ cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 

ngư: .............................. 

Chính sách khuyến công và phát triển thương mại: .................... 

Chính sách xuất khẩu lao động: .................. 

Nhân rộng mô hình giảm nghèo: ........................... 

................ 

 1.2. Kết quả thực hiện chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao 

dân trí 
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Chính sách giáo dục, đào tạo và nâng cao dân trí cho người dân, cộng 

đồng: ................................ 

Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở: ............................ 

Chính sách đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn: đã mở ... lớp cho 

..... lượt người tham gia; bố trí tạo việc làm cho .... lao động sau các khóa đào 

tạo; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn các huyện nghèo từ .... % lên .... 

%.  

............. 

 1.3. Kết quả thực hiện chính sách tăng cường, thu hút cán bộ, trí thức 

trẻ đối với các huyện nghèo 

 Thực hiện chính sách tăng cường cán bộ, tri thức trẻ cho các huyện nghèo 

theo Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, 

tại .... huyện nghèo trên địa bàn đã thực hiện luân chuyển và tăng cường ..... cán 

bộ, .... tri thức trẻ từ tỉnh, huyện, về xã đảm nhận các cương vị lãnh đạo chủ 

chốt để tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đối với các huyện nghèo. 

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách tăng cường cán bộ, tri thức trẻ: 

tính hiệu quả, đã đảm bảo được đầy đủ các chế độ trợ cấp ban đầu đối với cán 

bộ thuộc diện luân chuyển; có chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách bổ 

nhiệm, bố trí công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay chưa? Điển hình ... 

 Thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 tri thức trẻ ưu tú, có trình độ đại 

học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc các huyện nghèo 

30a theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ, đến nay đã có .... tri thức trẻ được tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tại .... xã thuộc .... huyện nghèo trên địa bàn tỉnh. 

 Đánh giá kết quả thực hiện Dự án 600 tri thức trẻ: đánh giá sự ổn định, 

mức độ phù hợp và khả năng tiếp xúc với công việc, ... 

1.4. Chính sách, cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng ở cả thôn, bản, xã và 

huyện: 

 Trong giai đoạn 2009-2020, đã đầu tư .... công trình trên địa bàn toàn 

tỉnh với tổng số tiền .... tỷ đồng, trong đó bao gồm: 

+ .... công trình cấp huyện với tổng số tiền .... tỷ đồng: ... công trình 

trường học; ..... công trình cơ sở dạy nghề tổng hợp; ..... công trình bệnh viện 

huyện, khu vực, trung tâm y tế dự phòng huyện đạt tiêu chuẩn; .... công trình 

trung tâm dịch vụ tổng hợp về nông, lâm, ngư nghiệp; .... công trình thủy lợi 

quy mô cấp huyện, liên xã; .... công trình giao thông từ tỉnh đến huyện, từ trung 

tâm huyện tới xã, liên xã; .... công trình trung tâm cụm xã. 

+ .... công trình cấp xã với tổng số tiền .... tỷ đồng: ... công trình trường 

học (lớp học, trường học, kể cả trường mầm non, lớp mẫu giáo, nhà ở bán trú 

dân nuôi, nhà ở cho giáo viên); ... công trình trạm y tế xã đạt tiêu chuẩn (gồm 

cả nhà ở cho nhân viên y tế); .... công trình đường giao thông liên thôn, bản, 

đường vào các khu kinh tế, sản xuất tập trung (gồm cả cầu, cống); .... công 
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trìnhthủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp (kênh mương nội đồng 

và thủy lợi nhỏ); .... công trình điện phục vụ sản xuất và dân sinh; công trình 

nước sinh hoạt (tập trung hoặc phân tán, đào giếng, xây bể); .... công trình chợ 

trung tâm xã; .... công trình trạm chuyển tiếp phát thanh xã; .... công trình nhà 

văn hóa xã, thôn, bản; .... công trình xử lý chất thải, tạo mặt bằng các cụm công 

nghiệp, làng nghề. 

Từ năm 2012-2020, đã kịp thời thực hiện duy tu, bảo dưỡng đối với .... 

công trình xuống cấp và hư hỏng với tổng số tiền .... tỷ đồng. 

Đánh giá hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng ở cả xã, thôn, bản và huyện, độ 

bao phủ của các công trình đối với đời sống sinh hoạt của người dân thuộc 

huyện nghèo, đặc biệt là đối với hộ nghèo. 

2. Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo hiện hành khác trên 

địa bàn các huyện nghèo: 

2.1. Chính sách hỗ trợ về nhà ở: 

2.2. Chính sách tín dụng, ưu đãi: 

2.3. Chính sách hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe: 

2.4. Chính sách trợ giúp pháp lý: 

2.5. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo: 

2.6. Chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg 

ngày 07/8/2009: 

................ 

(Đánh giá hiệu quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện của mỗi chính sách). 

3. Kết quả thực hiện các mục tiêu giảm nghèo theo Đề án giảm nghèo 

nhanh và bền vững đã được phê duyệt 

3.1. Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo: 

 - Giai đoạn 2009-2010: 

 Kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, có đạt mục tiêu tỷ lệ hộ 

nghèo tại các huyện nghèo giảm xuống còn dưới 40% hay không ? 

 - Giai đoạn 2011-2015:  

 Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011-2015: Tỷ lệ hộ 

nghèo, hộ cận nghèo của các huyện nghèo trên địa bàn từ đầu giai đoạn (cuối 

năm 2010) là ....%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là ....%; Đến cuối năm 2011 giảm 

xuống còn ....%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là ...%; Đến cuối năm 2012 giảm xuống 

còn ....%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là ...%; Đến cuối năm 2013 giảm xuống còn 

....%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là ...%; Đến cuối năm 2014 giảm xuống còn ....%, 

trong đó tỷ lệ hộ nghèo là ...%; Đến cuối năm 2015 giảm xuống còn ....%, trong 

đó tỷ lệ hộ nghèo là ...%;  
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 Như vậy, bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo trên địa bàn 

là từ ....%-....%/năm, đạt/không đạt so với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình 

quân 4%/năm theo mục tiêu của Chương trình 30a. 

- Giai đoạn 2016-2020:  

 Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020: Tỷ lệ hộ 

nghèo, hộ cận nghèo của các huyện nghèo trên địa bàn từ đầu giai đoạn (cuối 

năm 2015) là ....%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là ....%; Đến cuối năm 2016 giảm 

xuống còn ....%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là ...%; Đến cuối năm 2017 giảm xuống 

còn ....%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là ...%; Đến cuối năm 2018 giảm xuống còn 

....%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là ...%; Đến cuối năm 2019 giảm xuống còn ....%, 

trong đó tỷ lệ hộ nghèo là ...%;  

 Như vậy, bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo trên địa bàn 

là từ ....%-....%/năm, đạt/không đạt so với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình 

quân 4%/năm theo mục tiêu của Chương trình 30a. 

 3.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội: 

 - Thu nhập bình quân tại huyện nghèo, thu nhập bình quân hộ nghèo tại 

các huyện nghèo. 

 - Tốc độ tăng trưởng, giá trị gia tăng 

 - Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tỷ trọng lao động trong các ngành 

 - Tỷ lệ lao động qua đào tạo, lao động có việc làm. 

 - Hạ tầng cơ sở các huyện nghèo. 

 ….. (các mục tiêu khác theo Nghị quyết 30a và nội dung Dự án 1 Chương 

trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2012-2015 và 2016-2020) 

IV. Đánh giá chung 

 1. Kết quả, hiệu quả đạt được so với mục tiêu đề ra, khẳng định những 

chính sách hiệu quả, phù hợp. 

 2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. 

 3. Bài học kinh nghiệm.  

 V. Kiến nghị 

1. Về cơ chế, chính sách: Chính sách hỗ trợ nào nên dừng; nên lồng ghép 

những chính sách nào thành một chính sách chung; nên sửa đổi, bổ sung, nâng 

mức hỗ trợ, thay đổi cơ chế thực hiện những chính sách nào?... 

2. Về bố trí nguồn lực 

3. Về tổ chức chỉ đạo thực hiện 

4. Các kiến nghị khác. 
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PHỤ LỤC III 

BÁO CÁO  

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ 

về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết 

1. Công tác triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết 

2. Hệ thống văn bản chính sách đã ban hành theo từng lĩnh vực 

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách 

4. Công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra, đánh giá định kỳ 

II. Kết quả thực hiện 

1. Về chính sách giảm nghèo chung (theo từng chính sách) 

 - Bố trí nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo thể hiện: mức độ đầy 

đủ và kịp thời so với nhu cầu thực hiện; huy động từ các nguồn khác để thực 

hiện. 

- Sự vận dụng của địa phương trong việc ban hành các cơ chế, chính sách 

đặc thù trên địa bàn. 

- Phân công trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện. 

- Công tác tổ chức giám sát, kiểm tra của địa phương. 

- Kết quả thực hiện từng chính sách giảm nghèo trên địa bàn bao gồm: 

+ Kinh phí thực hiện. 

+ Đối tượng thụ hưởng (người, hộ, xã, huyện). 

 2. Về chính sách đặc thù thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP  

- Bố trí nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèothể hiện: mức độ đầy 

đủ và kịp thời so với nhu cầu thực hiện; huy động từ các nguồn khác để thực 

hiện. 

- Sự vận dụng của địa phương trong việc ban hành các cơ chế, chính sách 

đặc thù trên địa bàn. 

- Phân công trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện. 

- Công tác tổ chức giám sát, kiểm tra của địa phương. 

- Kết quả thực hiện từng chính sách giảm nghèo trên địa bàn bao gồm: 

+ Kinh phí thực hiện. 

+ Đối tượng thụ hưởng (người, hộ, xã, huyện). 

 3. Về rà soát, tích hợp, sửa đổi, bổ sung (hoặc bãi bỏ) chính sách  
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Kết quả thực hiện đối với từng lĩnh vực cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ 

của bộ, ngành được phân công: 

- Chính sách hỗ trợ về giáo dục; 

- Chính sách hỗ trợ về y tế; 

- Chính sách hỗ trợ về tín dụng ưu đãi và hỗ trợ tiền điện; 

- Chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất; 

- Chính sách trợ giúp pháp lý; 

- Chính sách hỗ trợ về nhà ở; 

- Chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Chính sách hỗ trợ về dạy nghề, việc làm;  

- Chính sách giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng; 

- Chính sách về cán bộ. 

 4. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 

- Đánh giá thực trạng và nguyên nhân nghèo trên địa bàn. 

- Đánh giá kết quả xây dựng đề án, kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn và bổ 

sung cơ chế, chính sách giảm nghèo đặc thù, giải pháp huy động nguồn lực để 

thực hiện. 

- Phân công, chỉ đạo, theo dõi thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn. 

 5. Đánh giá chung 

 a) Thuận lợi 

 b) Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

 c) Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết 

 6. Các đề xuất và kiến nghị 
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PHỤ LỤC IV 

BÁO CÁO 

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững  

giai đoạn 2016 - 2020 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020 

I. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO 

BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1. Ðánh giá việc thiết kế Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững 

- Về mục tiêu: Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 

2016-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình) có phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã 

hội không? có đảm bảo giảm được nghèo theo mục tiêu đề ra không?  

- Về đối tượng: mức độ hưởng lợi của các đối tượng ưu tiên (số người 

nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số…) có cần điều chỉnh hoặc bổ 

sung thêm đối tượng không (như hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo?) 

- Về công tác chỉ đạo, điều hành: hợp lý chưa? cần bổ sung sửa đổi như thế 

nào?  

- Về cơ chế tổ chức thực hiện: phù hợp, đồng bộ và hệ thống chưa? Có gì 

phải điều chỉnh không? 

2. Ðánh giá việc bố trí nguồn lực cho Chương trình 

- Ngân sách trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân 

sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác 

(theo các nguồn); 

- Mức độ đầy đủ và kịp thời về kinh phí so với nhu cầu để thực hiện từng 

hoạt động của dự án.  

- Mức huy động từ các nguồn vốn khác nhau cho giảm nghèo (ngân sách 

Trung ương, ngân sách địa phương, đóng góp từ doanh nghiệp, từ các tổ chức 

quốc tế, của cộng đồng và cá nhân). 

- Các vướng mắc, bất cập trong bố trí vốn. 

3. Ðánh giá tiến độ thực hiện Chương trình 

- Tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình: có 

đúng tiến độ như kế hoạch theo các giai đoạn hay không? nguyên nhân của việc 

chậm tiến độ (nếu có). 

3.1. Dự án 1: Chương trình 30a 

Ngân sách trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân 

sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác 

(theo các nguồn) cho Dự án 1. 

a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo. 
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- Ngân sách trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân 

sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác 

(theo các nguồn);  

- Số công trình được đầu tư trong đó: đầu tư mới, công trình chuyển tiếp, 

công trình duy tu bảo dưỡng (cấp làm chủ đầu tư, phân loại công trình đầu tư, 

quy mô công trình, với mỗi công trình đầu tư ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo 

tổng số, số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số). 

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. 

- Ngân sách trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân 

sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác 

(theo các nguồn); 

- Số công trình được đầu tư mới, duy tu bảo dưỡng (cấp làm chủ đầu tư, 

phân loại công trình đầu tư, quy mô công trình, với mỗi công trình đầu tư ghi rõ 

đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số). 

c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển và hải đảo. 

- Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác 

(theo các nguồn);  

- Trên địa bàn các huyện nghèo: Số mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát 

triển sản xuất được hỗ trợ (phân loại mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển 

sản xuất theo loại hình nông, lâm, ngư nghiệp và phi nông nghiệp, ngành nghề 

dịch vụ; quy mô mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất, với mỗi mô 

hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo 

tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số), có gắn với 

quy hoạch phát triển sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải 

đảo: Số mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ (phân 

loại mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất theo loại hình nông, 

lâm, ngư nghiệp và phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ; quy mô mô hình giảm 

nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất, với mỗi mô hình giảm nghèo hoặc dự án 

phát triển sản xuất ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số người nghèo, 

người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số), có gắn với quy hoạch phát triển sản 

xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Số hộ nghèo, cận nghèo tham gia mô hình thoát nghèo 

- Thu nhập tăng thêm của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khi 

tham gia mô hình. 

d) Tiểu dự án 4: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân 

tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

- Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác;  
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- Số người được hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần 

thiết và các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài, trong đó: số lao động xuất cảnh 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng 

số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số); 

- Số cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở được tập huấn nâng cao năng lực; 

- Số lượt người lao động/gia đình người lao động được tư vấn giới thiệu 

việc làm sau khi về nước (ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số người 

nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số). 

3.2. Dự án 2: Chương trình 135 

Ngân sách trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân 

sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác 

(theo các nguồn) cho Dự án 2. 

a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, 

xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

- Ngân sách trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân 

sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác 

(theo các nguồn);  

- Số công trình được đầu tư trong đó: đầu tư mới, công trình chuyển tiếp, 

công trình duy tu bảo dưỡng (cấp làm chủ đầu tư, phân loại công trình đầu tư, 

quy mô công trình, với mỗi công trình đầu tư ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo 

tổng số, số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số). 

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các 

thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

- Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác 

(theo các nguồn);  

- Số mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ (phân 

loại mô hình giảm nghèo hoặc dự ánphát triển sản xuất theo loại hình nông, lâm, 

ngư nghiệp và phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ; quy mô mô hình giảm 

nghèo hoặc dự ánphát triển sản xuất, với mỗi mô hình giảm nghèo hoặc dự 

ánphát triển sản xuất ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số người nghèo, 

người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số), có gắn với quy hoạch phát triển sản 

xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Số hộ nghèo, cận nghèo tham gia mô hình thoát nghèo 

- Thu nhập tăng thêm của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khi 

tham gia mô hình. 

c) Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã 

đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn. 

- Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác 

(theo các nguồn);  

- Số các hoạt động nâng cao năng lực: phân loại các hoạt động, với mỗi loại 

hoạt động ghi rõ số người được hỗ trợ gồm cả tổng số lượt, số lượt cán bộ (trong 
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đó ghi rõ tổng số lượt, số lượt cán bộ theo các cấp, số lượt cán bộ nữ, số lượt cán 

bộ dân tộc thiểu số), số lượt người dân (trong đó ghi rõ số lượt người nghèo, 

lượt cận nghèo, lượt phụ nữ, lượt dân tộc thiểu số). 

3.3. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương 

trình 135 

- Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động 

khác(theo các nguồn);  

- Số mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ (phân 

loại mô hình giảm nghèo hoặc dự ánphát triển sản xuất theo loại hình nông, lâm, 

ngư nghiệp và phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ; quy mô mô hình giảm 

nghèo hoặc dự ánphát triển sản xuất, với mỗi mô hình giảm nghèo hoặc dự 

ánphát triển sản xuất ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số người nghèo, 

người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số), có gắn với quy hoạch phát triển sản 

xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Số hộ nghèo, cận nghèo tham gia mô hình thoát nghèo 

- Thu nhập tăng thêm của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khi 

tham gia mô hình. 

3.4. Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

Ngân sách trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân 

sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác 

(theo các nguồn) cho Dự án 4. 

a) Hoạt động truyền thông 

- Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động 

khác(theo các nguồn). 

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các sản phẩm truyền thông về giảm nghèo 

(phóng sự, toạ đàm, đối thoại, Pa nô, áp phích, tờ rơi, hình thức khác…). 

- Xây dựng và phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên 

về giảm nghèo các cấp: (số lớp và số người tham dự). 

- Xây dưṇg trang tin điện tử về giảm nghèo hoặc ký hợp đồng đưa tin trên 

trang điện tử. 

- Tổ chức đối thoại chính sách (số cuộc đối thoại theo từng cấp, số đối 

tượng hưởng lợi tham gia đối thoại theo tổng số, số người nghèo, người cận 

nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số). 

b) Hoạt động giảm nghèo về thông tin 

- Ngân sách trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân 

sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác 

(theo các nguồn). 

- Số hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo 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 (ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số 

hộ nghèo, số hộ cận nghèo, số hộ dân tộc thiểu số). 
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- Số phương tiện nghe - xem được hỗ trợ cho hộ nghèo sống tại các đảo xa bờ; 

hộ nghèo thuộc các dân tộc rất ít người; hộ nghèo sống tại các xã đặc biệt khó khăn. 

- Số cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo 

nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; số lớp đào tạo. 

- Xã nghèo có điểm thông tin, tuyên truyền cổ động ngoài trời. 

- Trang bị bộ phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động. 

- Cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung tâm giao 

thương được đầu tư. 

3.5. Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình  

Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác 

(theo các nguồn) cho Dự án 5. 

a) Hoạt động nâng cao năng lực 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo: Số lớp tập huấn và số 

lượt cán bộ được tập huấn (trong đó ghi rõ tổng số lượt, số lượt cán bộ theo các 

cấp, số lượt cán bộ nữ, số lượt cán bộ dân tộc thiểu số). 

- Tham quan, học tập kinh nghiệm: Số lượt và số cán bộ tham dự (trong đó 

ghi rõ tổng số lượt, số lượt cán bộ theo các cấp, số lượt cán bộ nữ, số lượt cán bộ 

dân tộc thiểu số). 

b) Hoạt động kiểm tra và giám sát, đánh giá 

- Hoạt động kiểm tra: Số lần (đoàn) giám sát cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

- Tình hình triển khai các hướng dẫn về giám sát và đánh giá. 

- Thực hiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giảm nghèo: điều tra, rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

(Kèm theo Biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH 

Ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 

- Kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế 

hoạch của giai đoạn (theo huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang 

ven biển và hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, 

bản đặc biệt khó khăn). 

- Kết quả thực hiện mục tiêu tăng thu nhập của các hộ nghèo, hộ cận nghèo 

so với kế hoạch của giai đoạn (theo huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, 

các thôn, bản đặc biệt khó khăn). 

- Kết quả thực hiện mục tiêu đưa các địa bàn thoát khỏi tình trạng đặc biệt 

khó khăn so với kế hoạch của giai đoạn (gồm huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an 

toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn). 

- Kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể khác của Chương trình. 
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 (Kèm theo Biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH 

Ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

2. Đánh giá mức độ tham gia của các đối tượng hưởng lợi 

- Đánh giá sự tham gia của các đối tượng hưởng lợi vào công tác lập kế 

hoạch trung hạn và hàng năm của Chương trình (tổng số cuộc họp thôn lập kế 

hoạch, số lượt người tham gia các cuộc họp thôn lập kế hoạch trong đó ghi 

rõtổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số). 

- Đánh giá sự tham gia của người dân trong tổ chức thực hiện theo các dự 

án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình (mức độ đóng góp, tham gia vào 

giám sát, tham gia vận hành và duy tu, bảo dưỡng). 

- Đánh giá mức độ hưởng lợi của hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, 

phụ nữ, dân tộc thiểu số… trong các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương 

trình. 

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ 

CHƯƠNG TRÌNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình 

- Đánh giá công tác kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia ở các cấp. 

- Đánh giá tình hình chỉ đạo của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia ở các cấp. 

- Đánh giá mức độ đầy đủ, kịp thời của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện Chương trình. 

2. Công tác quản lý thực hiện Chương trình 

- Đánh giá công tác phối hợp giữa các bộ ngành, sở ngành, các cấp trong tổ 

chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình. 

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Thuận lợi 

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, và quản lý Chương trình. 

- Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án, 

tiểu dự án, hoạt động của Chương trình. 

V. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị điều chỉnh mục tiêu và thiết kế 

- Đề xuất về điều chỉnh, hoàn thiện nội dung các dự án thuộc Chương trình 

trên các phương diện: mục tiêu, đối tượng thụ hưởng của dự án, các hoạt động 

dự án, cơ chế thực hiện, nguồn vốn, các đầu ra của dự án;  

- Đề xuất về đối tượng hưởng lợi của Chương trình (cách xác định đối 

tượng, các đối tượng cần bổ sung…).  

2. Ðề xuất bố trí vốn và cơ chế huy động vốn 
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- Ðề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp bố trí và phân bổ vốn đảm bảo đủ 

và kịp thời lượng vốn cho thực hiện Chương trình. 

- Đề xuất về cơ chế quản lý tài chính phù hợp để thúc đẩy tiến độ và kết 

quả thực hiện Chương trình. 

3. Ðề xuất về chỉ đạo, ðiều hành và quản lý Chương trình 

- Đề xuất hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành và phối kết hợp của các Bộ, 

ngành, sở ngành và các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình. 

- Đề xuất về hoàn thiện cách thức tổ chức, quản lý thực hiện Chương trình 

(hệ thống tổ chức quản lý: nhân lực, bộ máy, trang thiết bị, chế độ chính sách; 

công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá…). 

- Đề xuất khen thưởng các địa phương có kết quả xuất sắc trong tổ chức 

thực hiện Chương trình; các mô hình cần nhân rộng. 

VI. PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Báo cáo tổng hợp các Biểu số 02, Biểu số 03, Biểu số 04, Biểu số 05, Biểu 

số 06, Biểu số 07, Biểu số 08, Biểu số 09, Biểu số 10 theo kỳ đánh giá (Kèm 

theo Biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH Ngày 25 

tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

B. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 

I. QUAN ĐIỂM 

Theo kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm của ngành. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: về cơ sở hạ tầng, đời sống, thu nhập và giảm nghèo 

2. Mục tiêu cụ thể 

3. Các chỉ tiêu cơ bản: đánh giá theo kết quả đầu ra về hạ tầng cơ bản, tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Phát triển kinh tế xã hội là nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo bền vững, bao gồm đầu tư tập trung tăng cường cơ sở hạ tầng và tạo 

điều kiện để người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên cơ sở tăng 

định mức, mở rộng đối tượng là giải pháp quan trọng, trực tiếp tác động đến hộ, 

người nghèo trong việc tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, theo hướng: 

3. Nhà nước bảo đảm các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo về tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, bảo đảm trợ 

cấp cho người dân khi gặp thiên tai, dịch bệnh, trợ giúp pháp lý 

4. Hỗ trợ cho hộ/ người nghèo, hộ/ người cận nghèo, hộ/ người mới thoát 

nghèo các chính sách giảm nghèo theo hướng có điều kiện, có thời gian, có hoàn 

trả về đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ sinh kế, vay vốn tín dụng 

ưu đãi... 
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IV. DỰ KIÊN NGUỒN LỰC VÀ CƠ CHẾ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC 

1. Dự kiến tổng nhu cầu vốn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của 

Chương trình giai đoạn 2021-2025, bao gồm: Ngân sách Nhà nước (Vốn ngân 

sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp; khả năng đối ứng của ngân sách địa phương 

theo quy định); Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác; Vốn tín dụng; 

Vốn doanh nghiệp; Vốn huy động từ người dân và cộng đồng. 

2. Dự kiến khả năng huy động các nguồn lực. 

 

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 

Làm rõ đề xuất, kiến nghị cụ thể với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ 

quan Chủ chương trình MTQG GNBV)... nhằm kịp thời xử lý những vấn đề cấp 

thiết, góp phần nâng cao hiệu quả và tiến độ thực hiện Chương trình; định hướng 

thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tiếp theo 

(2021-2030)./. 
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Phụ lục V 

 KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG CHI TIẾT NHIỆM VỤ CÁC SỞ, NGÀNH 

Tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, Nghị quyết số 80/NQ-CP  

và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 
 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
CƠ QUAN CHỊU TRÁCH NHIỆM  

THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 
GHI CHÚ 

1 Dự thảo Ban hành Kế hoạch tổng kết của tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Trước ngày 

15/03/2020 
 

2 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Tháng 03/2020  

3 
Cấp huyện, thành phố tiến hành tổng kết, gửi báo cáo tổng 

kết về UBND tỉnh 

Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp huyện gửi Báo cáo tổng 

kết về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội) và các Sở có liên quan trước 

ngày 01/4/2020 để tổng hợp. 

Trước ngày 

03/4/2020 
 

4 
Cấp tỉnh tiến hành tổng kết, gửi báo cáo tổng kết về Ban 

Chỉ đạo Trung ương 

Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh gửi Báo cáo tổng 

kết về BCĐ Trung ương (qua Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội) và các Bộ, ngành trung 

ương có liên quan trước ngày 30/4/2020 để tổng 

hợp. 

Trước ngày 

30/4/2020 
 

 

5 

Các Sở, ngành chủ trì các chính sách giảm nghèo; Dự án 

và Tiểu dự án thành phần và tham gia thực hiện Chương 

trình tổng kết 

Các Sở, ngành gửi Báo cáo tổng kết cho UBND 

tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) 

trước ngày 07/4/2020 để tổng hợp. 

Hoàn thành trước 

ngày 10/4/2020 

 

5.1 
Báo cáo Dự án 3:  hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa 

sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   

5.2 Báo cáo Dự án 2: Chương trình 135 Ban Dân tộc  

5.3 Báo cáo thực hiện Chương trình 30a Sở Kế hoạch và Đầu tư  
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5.4 Báo cáo chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo Sở Tư pháp  

5.5 Báo cáo chính sách hỗ trợ giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo  

5.6 Báo cáo dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin Sở Thông tin và Truyền thông  

5.7 
Báo cáo dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình 
Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội  

5.8 Báo cáo chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo Sở Y tế  

5.9 Báo cáo chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội  

6 
Báo cáo các nội dung thực hiện các Nghị quyết và chương 

trình giảm nghèo nhanh bền vững 
UBND các huyện thành phố 

Trước ngày 

03/4/2020 
 

7 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  báo cáo 

tổng kết Chương trình “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay 

vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quỹ Vì 

người nghèo” và Chương trình An sinh xã hội 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng 

Sơn 

Hoàn thành trong 

tháng 3 năm 2020 
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