
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chƣơng trình giảm nghèo bền vững năm 2022 

Giai đoạn 2021 - 2025   

 

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 24/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo 

bền vững đến năm 2030; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ 

tướng Chỉnh phủ về phê duyệt chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của 

HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội, Quân sự địa phương - An 

ninh trật tự năm 2022, UBND huyện thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ giảm 

nghèo năm 2021 và xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền 

vững năm 2022 như sau: 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

- Ban hành kế hoạch số 556/KH-UBND ngày 04/3/2021 của UBND 

huyện về việc thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền 

vững năm 2021. 

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Hội, Đoàn thể đã 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ 

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

đoạn 2022-2025. 

- Tổ chức 05 cuộc tập huấn về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác 

định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 

cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cấp huyện, lãnh đạo và cán bộ làm 

công tác giảm nghèo cấp xã. 

- Các cấp, các ngành và địa phương đã tuyên truyền, phổ biến và quán 

triệt các chủ trương, chính sách về giảm nghèo, nội dung liên quan đến hoạt 

động giảm nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng như đưa tin, bài trên 

Đài Truyền thanh, in phát hành tờ rơi để phổ biến, tuyên truyền về công tác 

giảm nghèo. 

 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách thường xuyên, định kỳ. 

Bên cạnh đó Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo theo phân công nhiệm vụ đã triển 

khai 26 cuộc kiểm tra việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm 

nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 

 
Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Can Lộc, ngày        tháng 03 năm 2022 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, CHƢƠNG TRÌNH 

GIẢM NGHÈO 

1. Chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi năm 2021 cho: 112 hộ nghèo 

với số tiền là 5.650 triệu đồng; 198 hộ cận nghèo với số tiền 10.050 triệu đồng. 

2. Chính sách về y tế: 

Đã thực hiện cấp thẻ BHYT cho 6.725 người, trong đó: 2.041 người thuộc 

hộ nghèo, 4.684 người thuộc hộ cận nghèo. Tạo điều kiện cấp lại thẻ BHYT đối 

với những người thất lạc thẻ, không để tình trạng người nghèo đi khám bệnh 

phải trả viện phí. 

3. Chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo 

Thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền học phí, chi phí học tập và hỗ trợ tiền 

ăn cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy định. 

4. Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: 84 hộ với số tiền 

5.880 triệu đồng. 

5. Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, trong đó: hộ nghèo 

thiếu hụt về thu nhập 758.450.000 đồng. 

6. Hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đó: Hộ nghèo1.981 

suất với số tiền 1.142.300.000 đồng; hộ cận nghèo 1.753 suất với số tiền 

639.360.000 đồng. 

7. Thực hiện hỗ trợ cho đối tượng thuộc hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch covid19 với số tiền 7.859 triệu đồng. 

8. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2021 theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai 

đoạn 2022-2025. 

- Tổng số hộ nghèo toàn huyện 1.304 hộ, chiếm tỷ lệ 3,44%. 

- Tổng số hộ cận nghèo toàn huyện 1.710 hộ, chiếm tỷ lệ 4,51%. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Ƣu điểm: Công tác giảm nghèo nhận được sự quan tâm của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, MTTQVN, Hội, Đoàn thể. Phong trào xã hội hóa để giảm 

nghèo được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. 

2. Hạn chế và nguyên nhân: 

 - Việc triển khai kế hoạch giảm nghèo tại các xã, thị trấn chưa thực sự 

quyết liệt. Giải pháp giảm nghèo chưa sâu sát với quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của từng cụm, từng địa phương; chưa thật toàn diện và bền 

vững. 

- Các hộ có nhiều nguyên nhân nghèo khác nhau, nhưng phần lớn tập 

trung vào các nguyên nhân chủ yếu: Hộ nghèo có tỉ lệ người già yếu không có 

người lao động, hộ có người bị tai nạn, ốm đau do bệnh tật hiểm nghèo phải điều 

trị dài ngày ở bệnh viện, hộ không có việc làm ổn định, không có kỹ năng lao 

động sản xuất, không có vốn sản xuất kinh doanh..., cụ thể: 

 + Hộ có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn: 587 hộ; 

 + Hộ không có lao động: 471 hộ; 
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+ Hộ không có vốn sản xuất, kinh doanh: 240 hộ; 

 + Hộ không có lao động, kỹ năng sản xuất: 207 hộ; 

 + Hộ không có kiến thức về sản xuất: 113 hộ; 

 + Nguyên nhân khác: 145 hộ. 

 - Một số hộ nghèo, hộ cận nghèo còn ỷ lại vào các chính sách của nhà 

nước, lười lao động, không có ý chí vươn lên thoát nghèo. 

 - Chưa xây dựng được các mô hình giảm nghèo hoạt động có hiệu quả 

nhằm góp phần tạo việc làm và tăng nguồn thu nhập cho người nghèo. 

B. KẾ HOẠCH NĂM 2022 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

  Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần 

thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện  đời 

sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt tạo điều kiện cho người nghèo, hộ 

nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà 

ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin) nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho người nghèo, khơi dậy ý chí nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người 

dân. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện giảm 0,5%/năm (190 hộ), theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, trong đó: 

+ Đối với xã xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2022 (Thiên Lộc): Giảm 16 

hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0.52%, cụ thể: không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025 (trừ các hộ nghèo không có khả năng lao 

động); 

+ Các xã đạt chuẩn, xây dựng NTM nâng cao (Trung Lộc, Gia Hanh, 

Xuân Lộc, Quang Lộc, Vượng Lộc) và các xã còn lại chú trọng giảm số hộ nghèo 

có khả năng lao động. Số hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 giảm cụ thể 

theo phụ lục kèm theo; 

(có phụ lục chi tiết kèm theo) 

- Đạt 95% số đơn vị cấp xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% theo chuẩn nghèo 

đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; 

- Đạt 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có 

nhu cầu và điều kiện vay vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất khẩu lao 

động… được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo quy định; 

- Đạt 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT; 

100% người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình được hỗ trợ ít nhất 50% chi phí mua thẻ BHYT từ nguồn ngân sách 

các cấp; 

- Đạt 100% học sinh là con em hộ nghèo được hỗ trợ miễn, giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí học tập và một số khoản đóng góp khác; 
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- Đạt 100% người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề được 

hỗ trợ đào tạo nghề, ưu tiên giới thiệu việc làm; 

- Đến năm 2025, đạt 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng của 

thiên tai, lũ lụt và đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã 

hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở tạm bợ được hỗ trợ xây dựng nhà ở 

kiên cố kết hợp với phòng, tránh bão lũ. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động đẩy 

mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Hội, Đoàn thể tiếp 

tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn; tổ chức rà soát, quán triệt đến từng cơ sở, đề ra chỉ tiêu, mục 

tiêu giảm nghèo bền vững cụ thể, đảm bảo phù hợp với thực trạng nghèo và điều 

kiện của từng địa phương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo đề ra năm 

2022.  

- Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, các chính 

sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng... Thực hiện các chuyên mục thông tin tuyên truyền phổ 

biến các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả về giảm nghèo và kết quả 

hoạt động của chương trình; khơi dậy ý chí chủ động, tự vươn lên, không ỷ lại 

cho hộ nghèo, người nghèo.  

- Phát động phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo”; tôn 

vinh doanh nghiệp, tập thể cá nhân có nhiều đóng góp về nguồn lực, cách làm 

hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững.  

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị, các Tổ 

chức xã hội trong vận động, tuyên truyền, huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, 

làm cho hộ nghèo thấy được trách nhiệm thoát nghèo là trách nhiệm chính của 

bản thân và gia đình họ; Nhà nước, xã hội chỉ hỗ trợ một phần các điều kiện cần 

thiết để vươn lên thoát nghèo. Phê phán, loại ra khỏi danh sách hộ nghèo đối với 

những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chí theo chuẩn nghèo nhưng vẫn có 

tên trong danh sách hộ nghèo, thanh niên trẻ tuổi lười lao động, không tham gia 

học nghề, làm việc. Đồng thời biểu dương những gương thoát nghèo tiêu biểu để 

giáo dục ý thức người nghèo tự vươn lên. 

 2. Hỗ trợ người nghèo, cận nghèo về sản xuất, học nghề, tạo việc làm để 

phát triển sản xuất, kinh doanh và đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Chú 

trọng công tác khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo đồng thời xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả.  

3. Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện 

Chương trình, tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn 

huy động đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ 
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chức, cá nhân trong và ngoài nước; tham gia đóng góp của người dân, đối tượng 

thụ hưởng. 

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và năng lực tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 

các cấp tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo đã 

đề ra. 

5. Tạo điều kiện để các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận 

với nguồn tín dụng ưu đãi để tổ chức sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh các hình 

thức tổ, hội, đoàn thế góp vốn giúp nhau làm kinh tế, đồng thời thường xuyên 

giám sát việc sử dụng vốn vay của các hộ đã đúng mục đích và có hiệu quả hay 

chưa, đảm bảo phát huy hiệu quả vốn vay. 

6. Triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

18/01/2022 của Thủ tướng Chỉnh phủ về phê duyệt chương trình Mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, bao gồm các dự án (có thể thực 

hiện được trên địa bàn huyện) 

(có Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 kèm theo) 

7. Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tăng cường các 

hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình rà soát, xác định hộ nghèo, hộ 

cận nghèo định kỳ và thường xuyên. Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 

để đánh giá thường xuyên mức độ phù hợp, tính hiệu quả của các giải pháp giảm 

nghèo. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm thực tiễn tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh các 

giải pháp đảm bảo hiệu quả cao, mang tính toàn diện và bền vững. Bên cạnh đó, 

cần nghiêm túc, kịp thời xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi các 

chính sách đối với người nghèo. 

8. Tổng kết đánh giá công tác giảm nghèo năm 2022; biểu dương, khen 

thưởng các tổ chức, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao trong 

công tác giảm nghèo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan và địa phương tham 

mưu UBND huyện, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo UBND 

các xã thuộc đối tượng hỗ trợ đầu tư của Chương trình giảm nghèo bền vững 

chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án: Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh 

kế, phát triển mô hình giảm nghèo”; Dự án 4 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, 

việc làm bền vững”; tiểu dự án 2 của Dự án 6 “Truyền thông về giảm nghèo đa 

chiều” và Dự án 7 “Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình” theo 

QĐ90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định; 

theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả 

định kỳ, đột xuất về UBND huyện. 
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- Phối hợp với BCH quân sự huyện giúp đỡ xã Quang Lộc giảm nghèo 

bền vững, xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, hướng dẫn xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, 

mô hình sản xuất chuyên canh tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa để người 

nghèo dễ tiếp cận và tham gia; nhân rộng mô hình đầu tư sản xuất có thu hồi; 

thực hiện quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn các xã 

theo tiêu chí nông thôn mới. 

 - Trực tiếp phụ trách Tiểu dự án 1 thuộc dự án 3 “Hỗ trợ phát triển sản 

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp”; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội triển khai dự án 2 “Đa dạng hóa dinh kế, phát triển mô hình giảm 

nghèo” theo QĐ90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Chủ trì tham mưu giao chỉ tiêu tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản về tiếp cận 

nguồn nước sinh hoạt và hố xí/ nhà tiêu hợp vệ sinh của hộ nghèo năm 2022. 

 - Trực tiếp giúp đỡ xã Khánh Vĩnh Yên giảm nghèo bền vững năm 2022. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phổ biến 

các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, 

tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về giảm nghèo 

nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn thể xã hội 

đối với công tác giảm nghèo bền vững; củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh 

cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Trực tiếp phụ trách Tiểu dự án 1, phối hợp với phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện tiểu dự án 2 của dự án 6 “Giảm 

nghèo về thông tin” theo QĐ90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

 - Trực tiếp giúp đỡ xã Kim Song Trường giảm nghèo bền vững năm 2022. 

 4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn 

triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà cộng đồng vượt lũ, nhà ở đối với hộ 

nghèo, nhất là hộ nghèo ở vùng thường xuyên bị thiên tai, ngập lụt; đảm bảo về 

diện tích và chất lượng nhà ở cho người dân. 

- Tham mưu ban hành các chính sách thu hút các ngành nghề dịch vụ, thu 

hút các doanh nghiệp vào đầu tư để tạo việc làm mới cho lao động. 

- Trực tiếp giúp đỡ thị trấn Nghèn giảm nghèo bền vững năm 2022. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cân đối và bố trí nguồn ngân sách 

địa phương cho các cơ quan, các xã, thị trấn, đảm bảo chi hỗ trợ kịp thời cho 

công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn. 

- Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí 

thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo theo quy định. 

- Trực tiếp giúp đỡ thị trấn Đồng Lộc giảm nghèo bền vững năm 2022. 
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 6. Phòng Tƣ pháp 

- Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp 

luật cho người nghèo. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, 

trợ giúp pháp lý lưu động, phát triển mô hình câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các 

xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. 

- Trực tiếp giúp đỡ xã Thượng Lộc giảm nghèo bền vững năm 2022. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập đối với học sinh nghèo ở các cấp học, bậc học theo quy định hiện 

hành; phối hợp với Hội khuyến học đẩy mạnh việc xây dựng Quỹ khuyến học. 

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp đỡ xã Thiên Lộc giảm 

nghèo bền vững, xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. 

8. Phòng Y tế 

- Chủ trì, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách trong việc khám, 

chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, cận nghèo theo hướng nâng cao 

khả năng tiếp cận của người dân về dịch vụ khám chữa bệnh; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em và người khuyết tật. 

- Trực tiếp phụ trách tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Dự án 3: 

“Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng” theo QĐ90/QĐ-TTg ngày 

18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Trực tiếp giúp đỡ xã Thuần Thiện giảm nghèo bền vững năm 2022. 

9. Phòng Tài nguyên - Môi trƣờng 

- Chủ trì, hướng dẫn và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất 

sản xuất đối với hộ nghèo, người nghèo; Chỉ đạo các xã, thị trấn làm thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách có đất nhưng 

chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tham mưu các phương án hạn chế 

tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến đói nghèo. 

- Trực tiếp giúp đỡ xã Mỹ Lộc giảm nghèo bền vững năm 2022. 

10. Phòng Nội vụ 

- Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo bền vững. 

- Trực tiếp giúp đỡ xã Xuân Lộc giảm nghèo bền vững, xây dựng xã đạt 

chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

11. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Triển khai và hướng dẫn việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các nhóm đối 

tượng thụ hưởng như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình và 

hướng tới BHYT toàn dân. 

- Phối hợp với Công an huyện giúp đỡ xã Gia Hanh giảm nghèo bền vững, 

xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

12. Ngân hàng Chính sách xã hội 
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- Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, trong đó tập 

trung các chương trình tín dụng như: Chương trình nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn; Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo; cho vay giải quyết việc 

làm; cho vay đối với học sinh, sinh viên... 

- Phối hợp với phòng Giáo dục – Đào tạo giúp đỡ xã Thiên Lộc giảm 

nghèo bền vững, xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. 

 13. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo; chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện 

chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững phù hợp với kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương, lồng ghép với việc thực hiện Chương trình 

Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 

- Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn 

đảm bảo đúng quy trình, cập nhật thường xuyên danh sách hộ nghèo, cận nghèo 

để có những đề xuất kịp thời và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu 

tại địa phương. Đồng thời rà soát, phân loại hộ nghèo, nguyên nhân nghèo của 

từng hộ để có cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể và áp dụng các chính 

sách phù hợp với từng hoàn cảnh, điều kiện, khả năng của mỗi hộ nghèo. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, các đối tượng Bảo trợ xã hội; 

- Tích cực tuyên truyền, vận động người dân chủ động tích cực vươn lên 

thoát nghèo, vận động nhân dân đóng góp phù hợp với khả năng, đồng thời huy 

động và tiếp nhận các nguồn lực đóng góp từ doanh nghiệp, cộng đồng để giảm 

nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về UBND huyện (qua Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội) theo quy định. 

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể chính 

trị xã hội huyện 

 - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các 

tầng lớp nhân dân tiếp tục hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong 

trào thi đua như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh”; Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân 

cư”; phong trào thi đua “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ 

lại phía sau”; các hoạt động “Vì người nghèo”, tháng cao điểm “Vì người 

nghèo”, công tác an sinh xã hội, xây dựng “Tổ tiết kiệm - Tín dụng”, “Quỹ 

khuyến học”, “Quỹ tín dụng cho người nghèo”; tăng cường công tác giám sát và 

phản biện xã hội. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Đoàn Thanh niên giúp đỡ xã 

Trung Lộc giảm nghèo bền vững, xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng 

cao năm 2022. 

- Hội Nông dân trực tiếp giúp đỡ xã Thường Nga giảm nghèo bền vững 

năm 2022. 
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- Hội Cựu chiến binh trực tiếp giúp đỡ xã Vượng Lộc giảm nghèo bền 

vững, xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

- Hội Liên hiệp phụ nữ trực tiếp giúp đỡ xã Tùng Lộc giảm nghèo bền 

vững năm 2022. 

- Liên đoàn Lao động huyện trực tiếp giúp đỡ xã Sơn Lộc giảm nghèo bền 

vững năm 2022. 

 15. Các thành viên Ban chỉ đạo Chƣơng trình Mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một 

sản phẩm của huyện: Theo phân công, bám sát địa bàn chỉ đạo cơ sở và theo 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị lồng ghép triển khai thực hiện Kế 

hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

 16. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân: Hỗ trợ giúp đỡ 

hộ nghèo, xã nghèo xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ liên kết phát triển 

sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề miễn phí và ưu tiên nhận lao động 

nghèo làm việc nhằm tăng thu nhập cho hộ nghèo, góp phần giảm nghèo nhanh 

và bền vững. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 

2022. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả 

các nội dung trên./.  
                                       

Nơi nhận:                                                                                 
- Sở Lao động - TB&XH;      

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH./.                                             

.                                                            

             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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