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BÁO CÁO
Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 27/7/2016 

của Huyện ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình công tác năm 
2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, Công văn số 352-CV/HU, 
ngày 08/6/2021 của Huyện ủy Nam Trà My về tham mưu chuẩn bị nội dung 
phục vụ Hội nghị Huyện ủy lần thứ 6 (khóa XIX), Ủy ban nhân dân huyện báo 
cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU ngày 27/7/2016, cụ thể 
như sau:  

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/HU 

NGÀY 27/7/2016 CỦA HUYỆN UỶ VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIẢM 
NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT

1. Việc tổ chức học tập, quán triệt
Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, 

cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết cùng với văn 
bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo đến cán bộ, công chức, 
viên chức và nhân dân1. 

2. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết
Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương về công tác 

giảm nghèo bền vững và Nghị quyết 02-NQ/HU, UBND huyện đã trình HĐND 
huyện ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách2 nhằm đẩy mạnh thực hiện 
công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện theo hướng tiếp cận đa chiều, 
giải quyết các chỉ số thiếu hụt của 05 dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, 
nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. 

1 Nội dung triển khai gồm: Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác giảm 
nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết 02-NQ/HU ngày 27/7/2016 của Huyện ủy 
Nam Trà My về Nam về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My; 
Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 
áp dụng giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 
2016-2020; Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, 
giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết 02-NQ/HU ngày 27/7/2016 của Huyện ủy Nam Trà My về 
Nam về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My.
2 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 05/8/2016 về thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững huyện Nam Trà My giai 
đoạn 2016-2020
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Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và 

Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản quy 
định cụ thể về công tác giảm nghèo3 và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 
có kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; đặc biệt là ban hành Kế 
hoạch giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo trên địa bàn 
huyện gắn với thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và chính 
sách khuyến khích thoát nghèo bền vững của tỉnh, huyện. 

Cấp huyện, cấp xã đã thành lập và thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban 
Chỉ đạo, Ban Quản lý các Chương trình MTQG; ban hành nghị quyết, chương 
trình, kế hoạch về giảm nghèo với các giải pháp, cách làm hay và hiệu quả, phân 
công cán bộ, đảng viên cùng với các cơ quan, đơn vị đồng hành cùng hộ nghèo 
đăng ký thoát nghèo để tư vấn, giúp đỡ hộ nghèo thực hiện kế hoạch thoát nghèo 
bền vững.

3. Công tác tuyên truyền, vận động
Quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

công tác giảm nghèo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong 
hệ thống chính trị và nhân dân, nhất là nâng cao ý thức người nghèo tự giác vượt 
khó vươn lên thoát nghèo.

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh -
Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử của 
các cơ quan, đơn vị và địa phương mở chuyên mục và thường xuyên đăng tin, 
bài, phóng sự về giảm nghèo, phổ biến chính sách giảm nghèo, khuyến khích 
thoát nghèo bền vững... để người dân, cán bộ theo dõi, nắm rõ và tham gia thực 
hiện. 

Tổ chức các hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo để tuyên truyền, giới 
thiệu những chính sách ưu đãi, an sinh xã hội của nhà nước đối với người nghèo, 
nâng cao mức sống cho gia đình người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội là 
hộ nghèo, cận nghèo; hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, đưa người lao động đi 
làm việc có thời hạn ở nước ngoài; đào tạo nghề và giải quyết làm việc tại các 
công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động nhiều phong 
trào, vận động hộ nghèo, người nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo và đồng 
hành cùng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chính sách khuyến 
khích thoát nghèo của tỉnh, huyện. Vân động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham 
gia các phần việc thiết thực, nhận hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp hộ nghèo phát triển 

3 Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 30/11/2016 về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện 
Nam Trà My, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 05/10/2016 về việc thực hiện giúp hộ nghèo, hộ cận 
nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 
23/5/2017 về thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Nam Trà My, giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch số 
63/KH-UBND, ngày 31/7/2017 Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 trên địa bàn 
huyện, giai đoạn 2017 - 2021 và Kế hoạch liên tịch số 03/KHLT-BTGHU-UBND ngày 33/5/2018 phối hợp tổ chức Hội nghị 
chuyên đề về đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới và gắn với sắp xếp dân 
cư trên địa bàn huyện.
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sản xuất, cải thiện nhà ở, học tập, chăm sóc sức khỏe, xây dựng công trình vệ 
sinh, nước sinh hoạt...

4. Công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng
Ủy ban nhân dân huyện, xã tổ chức sơ kết hàng năm, sơ kết giữa nhiệm kỳ 

và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 
trên địa bàn huyện; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo và 
khen thưởng những tập thể, cá nhân, gương điển hình tiêu biểu là hộ nghèo vượt 
khó vươn lên thoát nghèo.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐỀ RA
1. Vận động hộ nghèo đăng ký thoát nghèo
Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, UBND huyện đã chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã tuyên truyền vận động hộ nghèo tham gia đăng 
ký thoát nghèo, kết quả: 

* Năm 2016: Toàn huyện vận động được 334 hộ nghèo tham gia đăng ký 
thoát nghèo vượt trên chuẩn cận nghèo.

* Năm 2017: UBND 10/10 xã triển khai vận động được 518 hộ nghèo tham 
gia đăng ký thoát nghèo vượt trên chuẩn cận nghèo và 15 hộ cận nghèo tham gia 
đăng ký thoát cận nghèo vượt qua mức sống trung bình.

* Năm 2018: UBND 10/10 xã triển khai vận động được 513 hộ nghèo tham 
gia đăng ký thoát nghèo vượt trên chuẩn cận nghèo và 41 hộ cận nghèo tham gia 
đăng ký thoát cận nghèo vượt qua mức sống trung bình.

* Năm 2019: UBND 10/10 xã triển khai vận động được 540 hộ nghèo tham 
gia đăng ký thoát nghèo vượt trên chuẩn cận nghèo và 09 hộ cận nghèo tham gia 
đăng ký thoát cận nghèo vượt qua mức sống trung bình.

* Năm 2020: UBND 10/10 xã triển khai vận động được 415 hộ nghèo tham 
gia đăng ký thoát nghèo vượt trên chuẩn cận nghèo và 05 hộ cận nghèo tham gia 
đăng ký thoát cận nghèo vượt qua mức sống trung bình.

Như vậy, giai đoạn 2016 - 2020 toàn huyện có 2.320 hộ nghèo đăng ký 
thoát nghèo bền vững và 70 hộ cận nghèo đăng ký thoát cận nghèo vượt qua 
mức sống trung bình. Một số địa phương có số hộ nghèo đăng ký thoát nghèo 
nhiều như xã Trà Cang có 344 hộ, chiếm tỷ lệ 14,82% số hộ nghèo đăng ký 
thoát nghèo toàn huyện; Trà Linh có 279 hộ, chiếm tỷ lệ 12,02% số hộ nghèo 
đăng ký thoát nghèo toàn huyện; Trà Dơn có 251 hộ, chiếm tỷ lệ 10,81% số hộ 
nghèo đăng ký thoát nghèo toàn huyện; Trà Nam có 229 hộ, chiếm tỷ lệ 9,87% 
số hộ nghèo đăng ký thoát nghèo toàn huyện; Trà Vân có 221 hộ, chiếm tỷ lệ 
9,52% số hộ nghèo đăng ký thoát nghèo toàn huyện. Nhìn chung, các địa 
phương vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo đạt chỉ 
tiêu UBND huyện giao hằng năm (phụ lục số 01 đính kèm).



4
2. Kết quả thoát nghèo
Một số xã đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác 

giảm nghèo của địa phương sát, đúng với tình hình thực tế. Cấp ủy Đảng, chính 
quyền, Mặt trận và các Hội, Đoàn thể đã chung tay vào cuộc, vận động nhân dân 
đăng ký thoát nghèo, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp giảm nghèo... Từ 
đó, một số xã có số hộ nghèo thoát nghèo cao như: Trà Cang (296 hộ), Trà Linh 
(252 hộ), Trà Mai (239 hộ), Trà Dơn (235 hộ), Trà Nam (221 hộ), Trà Vân (200 
hộ); Tỷ lệ giảm nghèo đứng đầu là xã Trà Linh (42,59%), Trà Cang (41,13%), 
Trà Vinh (34,07%), Trà Vân (35,09%), Trà Nam (33,74%), Trà Dơn (33,59)... 
Tuy nhiên, vẫn còn một vài xã tỷ lệ hộ nghèo giảm còn quá thấp, chưa đạt chỉ 
tiêu đề ra như Trà Tập giảm 156 hộ với tỷ lệ 27,70%. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng số hộ nghèo toàn huyện giảm 2.367 hộ 
(trong đó có 2.293 hộ thoát nghèo có đăng ký), bình quân hàng năm giảm được 475 
hộ nghèo (trong đó có 458 hộ thoát nghèo bền vững); tỷ lệ hộ nghèo giảm 39,83%, 
bình quân hàng năm giảm 7,97%; kết quả giảm nghèo nêu trên đều đạt và vượt so 
với chỉ tiêu tỉnh giao4 và đạt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 02-NQ/HU. Điều này đã 
minh chứng cho bước đi đúng đắn của hệ thống chính trị trong công tác giảm 
nghèo, tạo tiền đề vững chắc cho công cuộc giảm nghèo trong thời gian tới. 

3. Chính sách tín dụng ưu đãi
Giai đoạn 2016 - 2020 đã thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với 

hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất; nguồn vốn cho vay khá 
phong phú, người nghèo được vay qua nhiều kênh khác nhau như: Hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm, các nguồn vốn được ủy thác cho 
các tổ chức đoàn thể. Trong 05 năm qua, có 4.469 lượt hộ tiếp cận được nguồn 
vốn vay ưu đãi, với nguồn vốn được giải ngân là 193.432 triệu đồng, tập trung 
chủ yếu vào làm nhà ở, mua trâu, mua bò, dê, heo đen và các giống cây dược 
liệu, trồng Sâm Ngọc Linh, cây Chuối mốc, trồng rau sạch,...

Nhờ chính sách tín dụng ưu đãi mà trong 05 năm qua người nghèo mạnh 
dạn hơn trong việc đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, đã hình thành một số nhóm hộ 
chăn nuôi số lượng lớn, nhóm hộ đầu tư trồng Sâm Ngọc linh, trồng cây dược 
liệu, cây Quế Trà My với quy mô lớn; trách nhiệm và kinh nghiệm sử dụng vốn 
vay hiệu quả hơn. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần mang lại kết quả 
giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

4. Kết quả hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và đưa người lao động hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động hộ nghèo, hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số là biện pháp hết sức quan trọng, góp phần tăng thu nhập cho 
người dân, đây là cơ sở để giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong năm qua, công 

4 Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND huyện về giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2018; Số 
119/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 về giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019; Số 3274/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 
về giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020 của UBND huyện Nam Trà My.
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tác đào tạo nghề thực hiện định hướng chung của tỉnh, phù hợp với kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện. Đã tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp như trồng 
và khai thác các loại cây dưới tán rừng (cây dược liệu) cho 1.531 học viên. Sau 
khi được đào tạo người lao động áp dụng vào thực tế hộ gia đình; đã góp phần 
tăng năng suất cây trồng, từ đó nâng cao thu nhập, ổn định sản xuất dần giảm 
nghèo bền vững.

Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ đào 
tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh theo Quyết định 3577/QĐ-UBND tỉnh. UBND huyện đã phối hợp với 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh, đặt 
hàng đào tạo nghề may công nghiệp cho 665 lao động; tổ chức tư vấn, giới thiệu 
việc làm cho lao động sau đào tạo, có trên 95% lao động sau đào tạo nghề phi 
nông nghiệp có việc làm ổn định trong doanh nghiệp từ 09 tháng trở lên. 

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở 
nước ngoài được xem là một giải pháp quan trọng trong quá trình thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đã tổ chức tư vấn chính 
sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gần 
3.000 lượt lao động về cách tiếp cận các thị trường lao động ngoài nước; tuyển 
dụng, đào tạo nguồn đi làm việc ở nước ngoài cho 54 lao động; hoàn thiện hồ sơ 
đưa 39 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Ả-rập Xê-út: 27 lao 
động; Nhật Bản: 05 lao động; Đài Loan: 07 lao động); có 07 lao động được tạo 
nguồn chuẩn bị xuất cảnh. 

Công tác tập huấn kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi và chuyển giao khoa 
học công nghệ cho người nghèo, hộ nghèo được Ủy ban nhân dân huyện quan 
tâm triển khai thực hiện. Hàng năm, UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch, giao 
cho các ngành chuyên môn triển khai tập huấn kiến thức chuyên ngành cho các 
hộ đăng ký thoát nghèo. Ngoài những kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, ứng 
dụng tiến bộ khoa học vào phát triển kinh tế, người nghèo, hộ nghèo cho được 
trang bị các cách thức làm ăn, xây dựng kế hoạch chi tiêu, kế hoạch sử dụng vốn 
vay hiệu quả...

 Như vậy, so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra thì số lao động nằm trong hộ 
đăng ký thoát nghèo được tham gia học nghề, tạo việc làm để tăng thu nhập 
đạt 100%, còn số người nghèo nằm trong độ tuổi lao động tham gia học nghề, 
đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỀ RA 
TRONG NGHỊ QUYẾT

1. Về nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
chính trị - xã hội, các ngành, các địa phương, đơn vị đã xác định rõ giảm nghèo 
bền vững là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; chỉ tiêu giảm nghèo là chỉ tiêu cơ bản 
trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn 2016 - 2020 của 
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huyện; đưa kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo vào tiêu chí đánh giá, xếp 
loại thi đua, khen thưởng của từng tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền, cơ quan liên quan và các địa phương. 

Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 
đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên, đại biểu HĐND huyện, xã và cán 
bộ, đảng viên theo dõi, đứng điểm các địa bàn xã, thôn để thường xuyên theo 
dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở 
chỉ tiêu giảm nghèo huyện giao, UBND xã căn cứ tình hình thực tế để giao chỉ 
tiêu giảm nghèo cho từng thôn; trên cơ sở đó UBND huyện phân bổ nguồn lực 
để thực hiện các giải pháp hỗ trợ thoát nghèo bền vững, phù hợp với nguyên 
nhân, điều kiện, nguyện vọng của gia đình. 

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng mạnh mẽ phòng trào 
giúp hộ đăng ký thoát nghèo theo phương châm “03 cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động giúp 01 hộ nghèo thoát nghèo bền vững” và vận động xây 
dựng “Quỹ vì người nghèo” đạt chỉ tiêu đề ra. 

Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm 
của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về nội dung, mục 
tiêu của công tác giảm nghèo bền vững, phát huy được sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị, sự chung tay của toàn xã hội trong triển khai thực hiện các chỉ 
tiêu của Nghị quyết. 

2. Về thực hiện cơ chế, chính sách
a) Chính sách hỗ trợ y tế
Trong 05 năm thực hiện cấp 139.589 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người 

nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, người 
cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội,... (trong đó 139.373 lượt người dân tộc thiểu 
số (DTTS) và 216 lượt đối tượng bảo trợ xã hội), tổng kinh phí cấp thẻ gần 92 tỷ 
đồng.

b) Chính sách hỗ trợ người nghèo về giáo dục
- Thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho 32.041 lượt đối tượng là 

trẻ em hộ nghèo đang đi học mẫu giáo, học sinh phổ thông hộ nghèo đang đi học 
tiểu học, THCS, THPT với số tiền trên 20 tỷ đồng.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở cho học sinh bán trú (cấp tiểu 
học và cấp THCS) và học sinh THPT vùng đặc biệt khó khăn cho 18.006 lượt 
học sinh với số tiền hơn 75 tỷ đồng.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo từ 3-5 
tuổi cho 12.099 lượt đối tượng, với số tiền gần 12 tỷ đồng.

c) Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo
Giai đoạn 2016 - 2020 đã thực hiện hỗ trợ 11.213 triệu đồng với 16.934 

lượt đối tượng nhằm hỗ trợ nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng cho hộ nghèo, hộ 
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chính sách xã hội góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn 
huyện.

d) Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất
Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cho hơn 4.000 lượt đối 

tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền đã chi trả 
17.947 triệu đồng. 

e) Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế và nhân 
rộng mô hình giảm nghèo

Từ nguồn vốn của Dự án 1 - Chương trình 30a và Dự án 2 - Chương trình 
135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được Trung 
ương, tỉnh phân bổ. Huyện phân cấp cho các địa phương số tiền 39.428 triệu 
đồng làm chủ đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 
rộng mô hình giảm nghèo cho các hộ đăng ký thoát nghèo, định hướng cho Ủy 
ban nhân dân các xã hướng dẫn hộ đăng ký thoát nghèo tập trung phát triển các 
mô hình phát triển cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với quy 
hoạch phát triển của huyện, xã.

Giai đoạn 2016 - 2020, đã hỗ trợ 982 lượt hộ trồng Sâm Ngọc Linh với giá 
trị hỗ trợ 9.934 triệu đồng; hỗ trợ 719 lượt hộ trồng các loại cây dược liệu (Sâm 
Nam, Đảng sâm, Đinh lăng, Sa nhân tím, giảo cổ lam, Sâm nhung, thất diệp nhất 
chi hoa...) với giá trị hỗ trợ 2.020 triệu đồng; hỗ trợ trồng Chuối mốc 374 lượt 
hộ với giá trị hỗ trợ 987 triệu đồng; hỗ trợ trồng Quế gốc Trà My 1.157 lượt hộ 
với giá trị hỗ trợ là 5.144 triệu đồng; hỗ trợ trồng cây ăn quả, rau sạch 69 lượt hộ 
với giá trị hỗ trợ là 166 triệu đồng; hỗ trợ chăn nuôi gia cầm 52 lượt hộ với giá 
trị 134 triệu đồng; hỗ trợ chăn nuôi gia súc 1.650 lượt hộ với giá trị 16.065 triệu 
đồng; hỗ trợ trồng cây giổi rừng 306 lượt hộ với giá trị 510 triệu đồng. UBND 
huyện đã chỉ đạo thay đổi hình thức hỗ trợ từ việc hỗ trợ trực tiếp giống cây 
trồng, con vật nuôi sang hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt sau đầu tư với các điều 
kiện ràng buộc về chọn giống, đối ứng kinh phí thực hiện. 

Qua khảo sát, bước đầu các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất có sự phát triển 
tốt, một số mô hình đã phát triển hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho người 
nghèo, hộ nghèo; tạo tiền đề cho hộ nghèo thoát nghèo trong năm đăng ký và 
thoát nghèo bền vững trong những năm tiếp theo (chi tiết phụ lục số 03, 04,05 
đính kèm).

f) Chính sách hỗ trợ nhà ở
Trong 05 năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng (cơ 

quan Thường trực Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Chính phủ) phối hợp với 
phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân 144 hộ nghèo 
vay vốn để cải thiện nhà ở, với số tiền hơn 3.500 triệu đồng.

Từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, UBMTTQVN huyện 
phối hợp cùng với các xã hỗ trợ 30 căn nhà đại đoàn kết (30 triệu đồng/căn) cho 
người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn huyện.
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Ngoài ra, từ các chương trình hỗ trợ nhà ở khác (nhà ở phòng tránh thiên 

tai, nhà ở cho người có công, nhà tình nghĩa, nhà ở đại đoàn kết...) đã hỗ trợ 
được cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 59 căn nhà, góp phần cải thiện 
chỉ số đánh giá mức độ thiêu hụt về nhà ở trong các dịch vụ cơ bản xã hội (phụ 
lục số 06 đính kèm). 

g) Chính sách hỗ trợ làm nhà vệ sinh
Giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện hỗ trợ 750 hộ nghèo làm hố xí hợp vệ 

sinh, với mức 2 triệu đồng/hộ, tổng số tiền hỗ trợ 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, từ 
nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân 
tỉnh Quảng Nam đã bổ sung nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối 
tượng thực hiện cơ chế sắp xếp, ổn định dân cư cải thiện chỉ số đo lường mức độ 
thiếu hụt về hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh (phụ lục số 07 đính kèm).

h) Chính sách thưởng tiền mặt cho hộ thoát nghèo bền vững
* Chính sách thưởng tiền mặt theo Nghị quyết 16/NQ-HĐND huyện
Trên cơ sở phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm của 

giai đoạn 2016 – 2020, UBND huyện phân bổ kinh phí tiền thưởng cho hộ thoát 
nghèo có đăng ký với số tiền: 7.086.000.000 đồng cho các xã thực hiện chính 
sách thưởng tiền mặt cho 2.293 hộ nghèo thoát nghèo bền vững và 69 hộ cận 
nghèo thoát nghèo bền vững vượt qua mức sống trung bình và thưởng cho địa 
phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, số 
tiền: 150.000.000đ (phụ lục số 08, 09 đính kèm). 

* Chính sách thưởng tiền mặt theo Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND của 
HĐND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND, ngày 19/4/2017 của HĐND 
tỉnh, qua kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm của giai đoạn 2016 - 
2020 đã thực hiện chính sách thưởng tiền mặt cho hộ thoát nghèo bền vững có 
đăng ký với số tiền: 9.525.000.000 đồng cho 1.905 hộ; thưởng cho cộng đồng 
thôn có hộ thoát nghèo bền vững, số tiền: 5.922.000.000 đồng

Qua chính sách này nhìn thấy đây là nguồn động viên rất lớn đối với hộ 
thoát nghèo bền vững, nhằm giúp cho hộ nghèo thoát nghèo có nguồn lực để 
tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đa dạng hóa sinh kế nhằm 
thoát nghèo bền vững.

k) Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay
Trong giai đoạn 2016 - 2020 đã hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 700 hộ đăng ký 

thoát nghèo và hộ thoát nghèo bền vững số 2.056.727.000 đồng.
l) Chính sách khuyến khích thoát nghèo về giáo dục 
Hỗ trợ cho hộ thoát nghèo bền vững có con đi học được hưởng chính sách 

về giáo dục là 1.094.500.000 đồng, trong đó: hỗ trợ chi phí học tập 
1.032.700.000 đồng và hỗ trợ tiền ăn trưa 61.800.000 đồng

3. Về thực hiện công tác điều tra xác định hộ nghèo, cận nghèo
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Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được tập trung chỉ đạo 

thực hiện thường xuyên, theo đúng hướng dẫn của Trung ương. UBND huyện đã 
ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều cho cả 
giai đoạn 2016 - 2020 và từng năm; hàng năm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 
triển khai, trên cơ sở thẩm tra kết quả của huyện, UBND xã ban hành quyết định 
công nhận, UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát 
theo đúng quy định, đặc biệt UBND huyện đã chỉ đạo phân loại, lập hồ sơ, danh 
sách hộ nghèo theo nguyên nhân nghèo làm cơ sở xây dựng chương trình, kế 
hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội 
hằng năm và cho giai đoạn 2016 - 2020.

4. Về kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp, bố trí cán bộ theo dõi 
chuyên trách công tác giảm nghèo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin trong công tác giảm nghèo bền vững

UBND huyện thành lập 01 Ban Chỉ đạo để quản lý, điều hành các Chương 
trình MTQG của huyện, giúp UBND huyện chỉ đạo điều hành thống nhất các 
Chương trình MTQG.

Trong tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo, các ngành và các xã đã tăng 
cường rà soát, thực hiện tốt việc cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các chế độ, chính sách hỗ 
trợ giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững được giải quyết theo quy 
trình, hồ sơ, thủ tục tương đối đơn giản. Thực hiện công khai, minh bạch hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây 
dựng kế hoạch giảm nghèo và thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. 
UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện thực hiện nghiêm 
túc chế độ họp, sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả và triển khai nhiệm 
vụ, gắn với biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình trong quá 
trình thực hiện công tác giảm nghèo theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung 
ương, tỉnh.

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện công tác giảm 

nghèo ở một số xã còn thiếu tập trung, chưa thực sự quyết liệt; một số cấp ủy 
Đảng, chính quyền, người đứng đầu chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm để 
chỉ đạo xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch giảm nghèo cụ thể, phù 
hợp với thực trạng nghèo của địa phương; tổ chức thực hiện còn thiếu chủ động 
và chậm; một số nơi có phân công đứng điểm chỉ đạo công tác giảm nghèo theo 
địa bàn cụ thể nhưng chưa được thực hiện thường xuyên; công tác tuyên truyền, 
vận động chưa đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, giải thích chính 
sách chưa chu đáo nên chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; một số cán bộ, hộ dân không 
muốn thoát nghèo hoặc có tư tưởng xin nghèo để hưởng chính sách.

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện tuy giảm nhiều hơn so với giai đoạn 2011 - 2015 
nhưng vẫn còn rất cao (31,06%) so mức bình quân chung của cả tỉnh và khu vực 
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miền núi của tỉnh. Kết quả giảm nghèo ở các xã nghèo đặc biệt khó khăn, tuy đạt 
chỉ tiêu nhưng chưa bền vững (giảm hộ nghèo do nhập hộ điều tra, chết, chuyển 
nơi cư trú). Một số nơi người dân chưa được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ xã hội 
cơ bản do chưa có điện lưới quốc gia, chưa phủ sóng truyền hình, mạng internet.

Công tác chỉ đạo và tổ chức rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo định 
kỳ hàng năm của các xã còn nhiều bất cập, sai sót, thực hiện chưa đúng quy 
trình rà soát theo hướng dẫn của trung ương và của tỉnh. Việc tổ chức họp dân, 
xác định hộ nghèo, cận nghèo có tình trạng vị nể, thiên vị; Lực lượng điều tra 
viên thiếu chuyên nghiệp, trình độ hạn chế làm phần nào ảnh hưởng đến chất 
lượng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ. Ở một số địa phương, vẫn còn tư 
tưởng giữ tỷ lệ hộ nghèo cao để được chính sách hỗ trợ đầu tư.

Công tác giúp hộ đăng ký thoát nghèo ở một số cơ quan, đơn vị nhất là các 
doanh nghiệp chưa thật sự đồng hành cùng người nghèo dẫn đến hiệu quả không 
cao. Bên cạnh đó sự trông chờ, ỷ lại của hộ nghèo, cận nghèo vào sự hỗ trợ của 
nhà nước, các nhà hảo tâm nên không muốn thoát nghèo.

Công tác kiểm tra, giám sát thiếu tập trung, thực hiện chưa thường xuyên, 
đúng quy định; chưa thành lập các đoàn/tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra theo 
chuyên đề; thiếu sự phối hợp với các ngành trong tổ chức kiểm tra chính sách dự 
án giảm nghèo trên địa bàn.

Công tác theo dõi, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ở các 
đơn vị và UBND cấp xã còn chậm trễ, sai sót, thực hiện không đúng quy định, 
ảnh hưởng đến việc tổng hợp báo cáo đánh giá, gây khó khăn cho công tác tổng 
hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.

Cán bộ làm công tác giảm nghèo ở một số xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ đề ra; năng lực hạn chế, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, 
thực hiện chính sách giảm nghèo còn hạn chế; đội ngũ Cộng tác viên giảm 
nghèo làm việc thiếu hiệu quả, thường xuyên thay đổi nên ảnh hưởng lớn đến 
nhiệm vụ được giao.

2. Nguyên nhân của những hạn chế
Cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu ở một số địa phương, nơi có tỷ lệ 

hộ nghèo cao, quy mô hộ nghèo lớn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm để 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giảm nghèo bền vững. Công tác 
thông tin, tuyên truyền, vận động chưa được đầu tư đúng mức và triển khai đều 
khắp, thực hiện chưa thường xuyên, sâu rộng, nội dung thực hiện chưa phong 
phú, hình thức thiếu phù hợp. Một bộ phận cán bộ ở cơ sở, người trực tiếp làm 
công tác giảm nghèo năng lực hạn chế, trách nhiệm chưa cao.

Số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn và số thôn, xã đặc biệt 
khó khăn còn nhiều; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn rất cao so với cả tỉnh nói 
chung và khu vực 9 huyện miền núi nói riêng; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo là 
đồng bào dân tộc thiểu số, đây là những vấn đề rất khó khăn đối với công tác 
giảm nghèo theo Nghị quyết.
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Điều kiện khó khăn chung nguồn thu ngân sách của huyện còn rất thấp nên 

nguồn lực tài chính bố trí thực hiện Nghị quyết chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả 
chưa cao. 

Nhận thức trách nhiệm của một số ngành, địa phương về công tác giảm 
nghèo còn hạn chế; nguồn lực tham gia đối ứng cùng với nguồn lực Nhà nước 
hỗ trợ còn thấp. 

Trình độ dân trí của người dân còn thấp, ý thức tự lực vươn lên trong cuộc 
sống của một bộ phận hộ nghèo chưa cao, vẫn còn tồn tại một bộ phận người 
dân và chính quyền địa phương không muốn thoát nghèo để hưởng cơ chế, 
chính sách; vai trò của chính quyền và các hội, đoàn thể ở một số địa phương, cơ 
sở chưa phát huy và thực sự là chỗ dựa cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, phong tục 
tập quán còn nhiều lạc hậu, tình trạng tảo hôn vẫn còn, thanh niên chưa đủ tuổi, 
chưa có việc làm đã kết hôn, tách hộ làm tăng hộ nghèo.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ
1. Đánh giá chung kết quả đạt được 
Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU của Huyện ủy, 

công tác giảm nghèo bền vững đã được các cấp, các ngành và các địa phương tổ 
chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả; các nhiệm vụ và 
giải pháp của Nghị quyết đã được tập thể UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo triển khai thực hiện cụ thể bằng những chương trình, kế hoạch, giải pháp, 
chính sách phù hợp, hiệu quả, được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hưởng 
ứng tham gia thực hiện tích cực. Thực hiện chủ trương của Nghị quyết, các xã, 
thôn đã được ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; thông qua chính sách hỗ trợ 
phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập, vay vốn ưu đãi, học nghề, giới 
thiệu việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng... hộ thoát nghèo bền 
vững tiếp tục được động viên, tiếp sức, hỗ trợ sau khi thoát nghèo. Trong triển 
khai thực hiện, nhiều địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả 
như Trà Mai, Trà Vân, Trà Nam, Trà Linh, Trà Dơn...

Quy mô hộ nghèo giảm được 2.367 hộ, từ 4.744 hộ nghèo đầu năm 2016 
xuống còn 2.377 hộ nghèo vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm được 
39,83%, từ 70,89% đầu năm 2016 xuống còn 31,06% vào cuối năm 2020. Quy 
mô hộ cận nghèo giảm từ 135 hộ xuống còn 02 hộ, giảm 133 hộ cận nghèo, 
tương ứng tỷ lệ giảm là 1,99%. Chỉ tiêu giảm nghèo, cận nghèo đạt được chỉ tiêu 
kép về giảm quy mô - giảm tỷ lệ và giảm hộ nghèo - giảm hộ cận nghèo. 

Phần lớn các hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo, hộ mới thoát 
nghèo được vay vốn ưu đãi theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội. 
Người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề, tư vấn việc làm đều 
được các cơ sở đào tạo nghề và chính quyền địa phương, các doanh nghiệp 
tuyên truyền, phổ biến, vận động tham gia học nghề, tập huấn, định hướng nghề 
nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn 
tồn tại một bộ phận người lao động nghèo, cận nghèo không tham gia các khóa 
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học nghề, tập huấn, định hướng nghề cũng như tham gia lao động xa nhà, đi làm 
việc theo hợp đồng ở nước ngoài.

2. Đề xuất, kiến nghị
Nghị quyết 02-NQ/HU của Huyện ủy ban hành kịp thời, phù hợp với các 

quy định của Chỉnh phủ, tỉnh về công tác giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, 
Nghị quyết hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 do vậy, để không bị gián đoạn 
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 
là hết sức cần thiết. Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Ban Chấp hành đảng 
bộ huyện xem xét kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết đến 31/12/2021.

Trong thời gian đến, với việc áp dụng chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều 
giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của 
Chính phủ5 dự báo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm sẽ cao 
hơn rất nhiều. Vì vậy, để công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022- 2025 
tiếp tục thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả, bền vững, Ủy 
ban nhân dân huyện kính báo cáo và kính đề nghị Ban Chấp hành đảng bộ huyện 
các Ban của Huyện ủy, UBND huyện, Tổ biên soạn nghị quyết chuyên đề khảo 
sát, xây dựng dự thảo Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo giai 
đoạn 2022 - 2025 trình Ban Chấp hành đảng bộ huyện vào đầu năm 2022 xem xét 
quyết định.

Phần thứ hai
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2025
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, bảo 

vệ thành quả giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; Tạo cơ hội để người nghèo, hộ 
nghèo có điều kiện phát triển kinh tế tăng thu nhập để thoát nghèo vươn lên khá, 
giàu; Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã 
hội, chăm lo các hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công với cách 
mạng, hộ nghèo bảo trợ xã hội như phụ nữ đơn thân, già cả, ốm đau... đảm bảo 
an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ nghèo, người nghèo tiếp cận 
06 dịch vụ xã hội cơ bản/12 chỉ số đo lường (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, 
nước sạch và vệ sinh, thông tin).

- Tranh thủ kêu gọi đầu tư để nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng ở các 
thôn, xã gắn với bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, 
tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện ở mức bình quân chung của cả tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

5 Chuẩn nghèo về thu nhập tăng gấp 02 lần: khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng/người/tháng lên 1.500.000 
đồng/người/tháng, khu vực thành thị tăng từ 900.000 đồng/người/tháng lên 2.000.000 đồng/người/tháng; tăng 
thêm 01 dịch vụ và 02 chỉ số đo lường, từ 05 dịch vụ xã hội cơ bản/10 chỉ số đo lường lên 06 dịch vụ xã hội cơ 
bản/12 chỉ số đo lường.
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- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 4,5 - 5,0% (6) theo 

chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành 
theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ. 

- Đảm bảo cho các hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo được vay vốn tín 
dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện (dư nợ bình quân đạt trên 60 
triệu đồng/hộ) để đầu tư phát triển sản xuất.

- 100% số hộ đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo và trên 50% số hộ mới 
thoát nghèo được hỗ trợ để phát triển sản xuất; được tham gia các Dự án nhân 
rộng mô hình giảm nghèo thuộc các Chương trình MTQG.

- Giải quyết cho 100% con em học sinh thuộc hộ nghèo được được đến 
trường và hưởng đầy đủ các chính sách của Nhà nước.

- Xây dựng và phát huy đội ngũ cán bộ thôn, xã và huyện có năng lực, 
trách nhiệm và tâm huyết với công tác giảm nghèo; Tất cả cán bộ làm công tác 
giảm nghèo từ thôn, xã đến huyện được tập huấn nâng cao năng lực. Phát huy 
vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng.

- Phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 
người lao động theo dõi, giúp đỡ từng hộ nghèo, nhóm hộ nghèo có điều kiện 
thoát nghèo và thường xuyên giúp đỡ, động viên hộ thoát nghèo phát triển kinh 
tế gia đình để không tái nghèo.

- Trong công tác giảm nghèo bền vững phải gắn liền với chương trình quốc 
gia xây dựng nông thôn mới và gắn với việc sắp xếp quy hoạch khu dân cư, để 
cho các hộ nghèo có điều kiện làm ăn tăng thu nhập và tiếp cận với các dịch vụ 
xã hội cơ bản: việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin và 
các dịch vụ xã hội khác.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN 
ĐẾN

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện công tác 
giảm nghèo bền vững

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền các cấp đối với công tác giảm nghèo bền vững. Nâng cao năng lực 
quản lý nhà nước.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn 
và chức năng, nhiệm vụ để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. 

Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giảm nghèo; đồng thời, 
tiếp tục phát động các phong trào, cuộc vận động chung tay vì người nghèo để 

6 Tỷ lệ nghèo thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 theo kết quả điều tra, rà soát năm 2021 của chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 
2021 - 2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ.



14
huy động nguồn lực, sự tham gia hưởng ứng của hội viên, đoàn viên và các tầng 
lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm 
nghèo bền vững

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến về tiếp cận 
nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương pháp và cách làm 
phù hợp nhằm khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; tạo sự đồng 
thuận, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong 
triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025. 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 
xã hội, nhất là vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, xem đây là 
mũi nhọn trong công tác tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức trong 
thực hiện chủ trương thoát nghèo bền vững. Khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên 
của người nghèo; giúp cho hộ nghèo nhận thức được trách nhiệm thoát nghèo là 
trách nhiệm chính của gia đình, Nhà nước và xã hội chỉ hỗ trợ một phần các điều 
kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch thoát nghèo bền vững.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện tổ chức bộ máy 
và cơ chế điều hành

Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa 
bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025 sát đúng với thực tế địa phương.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững, ban 
hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể để chỉ 
đạo điều hành. Kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác giảm nghèo đảm 
bảo đủ năng lực, hoạt động chuyên nghiệp, tham mưu thực hiện hiệu quả công 
tác giảm nghèo bền vững, đáp ứng yêu cầu. Mỗi xã phải bố trí 01 cán bộ chuyên 
trách công tác giảm nghèo bền vững và bố trí 01 cộng tác viên giảm nghèo; ở 
huyện, bố trí ít nhất 02 cán bộ để theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện công 
tác giảm nghèo bền vững.

Các xã chủ động trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Đối với các xã 
có tỷ lệ hộ nghèo cao cần phải nỗ lực hơn trong công tác tuyên truyền, vận động 
người dân đăng ký thoát nghèo và tự thoát nghèo. Huy động tối đa các nguồn 
lực của xã hội cho công tác giảm nghèo. Huy động tổng thể hệ thống chính trị ở 
địa phương thực hiện công tác giảm nghèo đảm bảo hoàn thành vượt chỉ tiêu do 
UBND huyện giao. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức theo dõi 
công tác giảm nghèo, cộng tác viên giảm nghèo trong công tác rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và triển khai các giải pháp giảm nghèo ở địa phương.

Các cơ quan chuyên môn thực hiện các nhóm dịch vụ xã hội cơ bản như 
đào tạo, giải quyết việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông 
tin. Tăng cường các biện pháp giúp hộ nghèo, hộ đăng ký thoát nghèo tiếp cận 
các dịch vụ, đảm bảo giải quyết các chỉ số thiếu hụt đa chiều các dịch vụ xã hội 
cơ bản.
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Tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh về nguồn lực, về tổ chức thực hiện cho 

cấp cơ sở để chủ động tổ chức thực hiện, cấp tỉnh và cấp huyện chỉ phân bổ, 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện.

4. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, thôn nghèo, xã nghèo

Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 
và giai đoạn 2021 - 2025 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới của Chính 
phủ; xây dựng đội ngũ điều tra viên có chất lượng để tổ chức thực hiện công tác 
điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo kết quả chính xác, đúng thực 
trạng; thực hiện phương pháp quản lý hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo hợp lý, 
khoa học, làm cơ sở đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp theo từng nhóm hộ 
nghèo; cương quyết đối với các hộ có đủ điều kiện tổ chức sản xuất, học tập, lao 
động nhưng có tư tưởng trông chờ thụ hưởng chính sách. Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác 
giảm nghèo bền vững. 

5. Xây dựng, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững 
của huyện và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các 
chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo

Ban hành Chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 
với các giải pháp phù hợp để cải thiện tiêu chí thu nhập và tiếp cận dịch vụ xã 
hội cơ bản, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 
được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021; 
đưa các chính sách tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo để phục vụ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải 
thiện các dịch vụ xã hội cơ bản gắn với tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cách 
làm ăn, khuyến nông, khuyến công, chuyển giao kỹ thuật trước khi giải ngân vốn. 
Chính sách hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo 
theo từng vùng, khu vực, nhóm đối tượng; chính sách khuyến khích đối với xã 
nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững; đảm bảo mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo khi 
đăng ký thoát nghèo đều được hỗ trợ kinh phí đảm bảo phù hợp với từng địa bàn, 
đối tượng và lĩnh vực hỗ trợ, gắn với điều kiện ràng buộc cụ thể.

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân cho các 
nơi có số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo cao theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của 
Trung ương, Tỉnh, ưu tiên đầu tư cho các dự án, công trình phát huy hiệu quả 
nhanh như: Giao thông, thủy lợi, quy hoạch sắp xếp dân cư... gắn với phát triển 
sản xuất, tiếp cận thuận lợi dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là y tế, giáo dục.

Tiếp tục thu hút đầu tư đối với doanh nghiệp, tăng cường liên kết và bao tiêu 
sản phẩm cho người dân nói chung và người nghèo, cận nghèo nói riêng.

6. Xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, kết hợp giải 
quyết tốt các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững
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Thường xuyên kiểm tra, đánh giá các mô hình giảm nghèo để kịp thời nhân 

rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả; phát huy các sáng kiến giảm nghèo 
dựa vào cộng đồng. Chú trọng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, nhất là mô 
hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp và dược liệu; những 
mô hình giải quyết việc làm tại chỗ với tiềm năng, thế mạnh của từng xã, nhân 
rộng kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi...

Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển các mô hình 
hợp tác xã, tổ hợp tác từ đó vận động hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo 
tham gia; khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình làm ăn giỏi, có uy tín trong 
cộng đồng tham gia để giúp đỡ, hướng dẫn cho người nghèo, hộ nghèo học tập, 
làm theo từ các mô hình sản xuất, sinh kế hiệu quả; hỗ trợ phát triển các mô hình 
liên kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi, trồng cây dược liệu, trồng rừng... phù hợp 
với điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội, phòng tục tập quán ở từng vùng, từng xã. 

Hỗ trợ mô hình phát triển nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng để tạo thu 
nhập ổn định cho người dân như: hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, hỗ trợ phát triển lâm 
sản ngoài gỗ như: mây, tre nứa, đốt... trồng cây dược liệu như: Sâm nam, Giảo 
cổ lam, Sa nhân tím, Quế Trà My, Sâm Ngọc Linh... để sản xuất các sản phẩm 
mây, tre đan, chế biến các loại dược liệu... tạo ra các chuỗi giá trị gắn với quy 
hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 
2030 của huyện. 

Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến có thu nhập cao đang làm việc ở 
các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, làm việc có thời hạn theo hợp 
đồng ở nước ngoài.

7. Huy động tối đa nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững
Tăng cường huy động đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các 

chương trình, chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững. Tiếp 
tục thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động giúp đỡ người nghèo, hội viên 
nghèo do các cấp, các ngành, hội, đoàn thể và các nhóm thiện nguyện, nhà hảo 
tâm trong xã hội phát động.

Tăng cường phối hợp, lồng ghép để sử dụng hiệu quả các nguồn lực huy 
động trong tổ chức thực hiện dự án, chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát 
nghèo, nhất là gắn với hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và 
nhân rộng mô hình giảm nghèo. 

Phát động phong trào “Doanh nghiệp đồng hành cùng với người nghèo”. 
Đưa ra các tiêu chí, điều kiện để vận động các doanh nghiệp trong giai đoạn 
2022 - 2025 hỗ trợ 01 - 02 khu dân cư/thôn thoát nghèo bền vững (tỷ lệ hộ 
nghèo cuối năm 2025 dưới 5%). 

8. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông 
tin, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ theo dõi công tác 
giảm nghèo, nhất là cán bộ ở cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
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trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng dân chủ, công khai, 
minh bạch. Phân công cụ thể cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên theo dõi, phụ 
trách để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ; đồng thời, kịp thời sơ kết, tổng kết đánh 
giá tình hình thực hiện; biểu dương, khen thưởng, động viên cá nhân, tập thể 
điển hình, gương mẫu trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, 
ngày 27/7/2016 của Huyện ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai 
đoạn 2016 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác giảm 
nghèo bền vững đến năm 2025. Ủy ban nhân dân huyện kính báo cáo Ban 
Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:
- TTTV Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Uỷ ban MTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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