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ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TÂN THÀNH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /KH-UBND         Tân Thành, ngày      tháng  4 năm 2022 
 

   

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo  

bền vững trên địa bàn xã Tân Thành năm 2022 

 
 

Căn cứ Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND thành phố 

Đồng Xoài về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 

địa bàn thành phố Đồng Xoài năm 2022, 

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thành phố 

Đồng Xoài về việc giao chỉ tiêu thoát nghèo năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND xã tân 

Thành công nhận hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Tân Thành; 

UBND xã Tân Thành xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích:  

- Nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nội dung của Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022, tạo cơ hội cho người nghèo, người cận 

nghèo tren địa bàn xã đa dạng hóa nguồn sinh kế, tăng thu nhập, vượt qua ngưỡng 

nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống; đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, đồng thời 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 cho người dân.  

- Tạo điều kiện cho người nghèo, người cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất 

các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, điều kiện sống, thông tin…. 

2. Yêu cầu: 

Tập trung thực hiện giảm 100% hộ nghèo năm 2022, huy động nguồn lực 

trong nhân dân, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể từ xã đến 

khu dân cư, với nội dung, hình thức phù hợp của từng địa bàn. Kết hợp chặt chẽ 

giữa kế hoạch giảm nghèo và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội nhằm thực hiện đạt 

mục tiêu chương trình giảm nghèo năm 2022 của thành phố Đồng Xoài đã đề ra. 

II. THỰC TRẠNG HỘ NGHÈO CỦA XÃ NĂM 2022: Kết quả tổng điều 

tra toàn xã có 11 hộ nghèo với tổng số 45 nhân khẩu. Trong đó, hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số là 06 hộ chiếm tỷ lệ 54,5% trên tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo là 01 

hộ với 01 nhân khẩu, là hộ đồng bào dân tộc thiểu số; số hộ nghèo chủ yếu nhóm 

đối tượng bảo trợ xã hội, người già yếu, neo đơn, không có đất sản xuất, không có 
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khả năng lao động, hoặc nhà đông nhân khẩu nhưng chủ yếu là trẻ em….không có 

sức lao động, không có nguồn thu nhập, chủ yếu dựa vào bảo trợ xã hội của nhà 

nước và cộng đồng. Cụ thể chia làm 02 nhóm: 

- Nhóm 1: gồm các hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ (là hộ nghèo 

không có thành viên nào trong hộ có khả năng lao động). 

- Nhóm 2: gồm các hộ thuộc đối tượng giảm nghèo (là hộ có ít nhất 01 thành 

viên trong hộ còn khả năng lao động) do đó cần tập trung các chính sách, dự án hỗ 

trợ sản xuất tăng thu nhập tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. 

III. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO NĂM 2022: 

1. Chỉ tiêu: Giảm 11 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo, đạt 100%. 

2. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện chung: Triển khai thực hiện từ đầu năm 

phấn đấu đến hết tháng 10/2022 xóa hết các hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài các chính 

sách hỗ trợ chung cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo các quy định hiện 

hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Đồng Xoài. Cụ thể:  

2.1. Hỗ trợ vốn sản xuất: 

- Rà soát rõ nhu cầu vay vốn của từng hộ; liên kết với Ngân hàng chính sách 

xã hội tỉnh trong việc vay vốn ưu đãi thông qua hình thức tín chấp qua Tổ Tiết 

kiệm và vay vốn; đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn và có 

phương án khả thi đều được vay vốn với lãi xuất ưu đãi và sử dụng đúng mục đích. 

- Các hội, đoàn thể xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

hướng dẫn đơn giản về điều kiện, thủ tục hồ sơ để người nghèo dễ dàng tiếp cận 

với các nguồn vốn. UBND xã phối hợp với các tổ chức, các cá nhân, Ngân hàng 

Chính sách xã hội tạo điều kiện cho tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo, được vay 

vốn đảm bảo phát triển sản xuất. Đảm bảo quản lý và thu hồi các nguồn vốn vay.  

2.2. Hỗ trợ phương tiện sản xuất: Thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ 

sản xuất, kinh doanh và nguồn vốn tín dụng ưu đãi để cấp hoặc cho vay đầu tư mua 

sắm các loại máy móc, nông cụ để phát triển sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác có thu nhập ổn định. 

2.3. Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm: 

- Thống kê, rà soát nhu cầu học nghề của người lao động để đăng ký mở lớp 

đào tạo nghề phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.  

- Hỗ trợ giải quyết việc làm: 

+ Khuyến khích người lao động tự tạo việc làm và tự tìm kiếm việc làm sau 

khi được đào tạo nghề. Gới thiệu các doanh nghiệp tuyển dụng, tuyên truyền vận 

động lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia lao động tăng thu nhập. 

+ Nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất để tạo việc làm cho người lao 

động. Nâng cao vai trò hợp tác xã, tổ hợp tác giúp người nông dân sản xuất theo 

đúng quy trình, mùa vụ, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình canh tác, từ 

đó nâng cao năng xuất cây trồng, vật nuôi, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định. 

- Triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo như: mô hình chăn 

nuôi bò, trâu, dê, heo, gà,... Lựa chọn các loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp 
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với điều kiện của từng hộ gia đình để phát triển kinh tế hỗ trợ để nâng cao nhận 

thức và trang bị kiến thức, kỹ thuật sản xuất cho người nghèo. 

3. Cải thiện mức độ thiếu hụt các chỉ số tiếp cận dịch vụ xã hội 

3.1. Hỗ trợ xây nhà, sửa chữa nhà ở, điện nước và vệ sinh môi trường: 

- Thực hiện rà soát, tổng hợp các hộ thiếu đất ở, nhà ở (trong đó: nêu rõ hộ 

vừa thiếu đất ở, vừa thiếu nhà ở, những hộ đã có đất nhưng chưa có nhà ở) để có 

phương án hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng, người thân cho đất 

đối với các hộ nghèo không có đất; đồng thời vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ 

nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở khi có đất, ổn định cuộc sống, chăm lo sản 

xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

- Thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường nơi 

sinh sống như: việc thu gom và xử lý rác thải của gia đình, kiến thức vệ sinh cá 

nhân, phòng tránh dịch bệnh cho người và gia súc. 

- Hỗ trợ hộ nghèo vay vốn để làm các công trình nước sạch và vệ sinh môi 

trường từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. 

- Kiểm tra rà soát thực tế các hộ nghèo, nhu cầu cần hỗ trợ như sau: 

+ 03 hộ cần hỗ trợ xây nhà vệ sinh (Hộ Thị Nên, Thị Niên và hộ Lê Văn Tý). 

+ 02 hộ cần hỗ trợ khoan giếng (hộ Lê Văn Tý, hộ Điểu Khen). 

+ 03 hộ cần hỗ trợ kéo điện lưới (hộ Thị Nên, hộ Điểu Chảnh, hộ Lê Văn Tý). 

+ 06 hộ cần hỗ trợ về nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm. 

3.2. Hỗ trợ về y tế: 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền luật BHYT, từ đó giúp người 

dân tiếp cận đầy đủ các thông tin về quyền lợi khi tham gia BHYT và nhận thức 

hiểu rõ về tầm quan trọng và tính ưu việt khi tham gia BHYT. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền vận động hộ cận nghèo đóng 30% kinh phí mua thẻ BHYT (Ngân 

sách hỗ trợ 70%); hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình đóng 70% kinh phí 

mua BHYT (ngân sách hỗ trợ 30%) và vận động các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, 

nhà hảo tâm, cán bộ công chức và nhân dân ủng hộ quỹ mua BHYT cho hộ nghèo. 

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cố mạng lưới y tế ở xã để thực 

hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận 

nghèo. Các hội đoàn thể tăng cường công tác vận động các bệnh viện, cơ sở khám 

chữa bệnh trong và ngoài địa bàn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. 

- Mua và cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 

thoát cận nghèo đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Dự kiến nguồn ngân 

sách mua thẻ BHYT cho hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo từ nguồn Quỹ “Vì người 

nghèo và Quỹ “An sinh xã hội” xã, với tổng số tiền 35.000.000 đồng/37 thẻ. 

3.3. Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo: Tăng cường phát triển “Quỹ Tiếp bước 

trẻ em đến trường”, “Quỹ Khuyến học khuyến tài” và các quỹ xã hội khác nhằm 

khuyến khích, hỗ trợ học bổng, vận động hỗ trợ chi phí học tập, dụng cụ học tập, 

quần áo, phương tiện đi lại. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, vận động các 

tổ chức, đoàn thể, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện cho con em thuộc hộ nghèo, 
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hộ cận nghèo đến trường. Hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn tại trường cho các em 

thuộc hộ nghèo trong độ tuổi đi học: 300.000 đồng/thángx9 tháng. 

3.4. Hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường: Hỗ trợ tiền 

điện: 11 hộ x 200.000 đồng/thángx12 tháng=26.400.000 đồng. 

3.5. Hỗ trợ thông tin truyền thông: Đài Truyền thanh xã và các cơ quan, 

đơn vị liên quan, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng (loa truyền thanh, mạng xã hội Facebook, Zalo các 

khu dân cư,…), tuyên truyền trực tiếp đến người dân về các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về chương trình giảm nghèo; nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm giảm nghèo của các cấp, các ngành, của người dân; phổ biến 

những kinh nghiệm, việc thực hiện mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn. 

3.6. Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý: Cung cấp 

dịch vụ pháp lý miễn phí đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người nghèo bằng các 

hình thức như: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng về các lĩnh 

vực như đất đai, nhà ở, thừa kế, hộ khẩu, hộ tịch, hôn nhân gia đình, chế độ chính 

sách, bảo hiểm, lao động việc làm và các chế độ chính sách khác của Nhà nước. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

1. Hỗ trợ của cấp trên, trong đó: Hỗ trợ 35 thẻ BHYT, 03 hộ kéo điện lưới. 

2. Ngân sách địa phương và nguồn huy động từ nguồn Quỹ “Vì người 

nghèo” và Quỹ “An sinh xã hội” xã: 326.600.000 đồng. 

- Thẻ BHYT: 35.000.000 đồng cho hộ thoát nghèo; 

- Xây dựng nhà vệ sinh: 45.000.000 đồng; 

- Khoan giếng: 60.000.000 đồng; 

- Kéo điện thắp sáng: 10.500.000 đồng; 

- Tiền điện sinh hoạt: 26.400.000 đồng; 

- Chi phí học tập: 51.300.000 đồng;  

- Hỗ trợ gạo hàng tháng: 32.400.000 đồng; 

- Hỗ trợ lương, thực thực phẩm: 66.000.000 đồng. 

(Chi tiết có 3 phụ lục kèm theo kế hoạch này) 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 

1. Chủ tịch UBND xã – Trưởng Ban chỉ đạo: 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành chung triển khai thực hiện kế hoạch. 

2. Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách khối văn hóa – Phó trưởng BCĐ: 

- Trực tiếp chỉ đạo toàn diện triển khai thực hiện kế hoạch và phương án xóa 

hộ nghèo đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu UBND thành phố, UBND xã giao năm 2022. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và cán 

bộ chuyên môn được giao nhiệm vụ; định kỳ báo cáo tiến độ UBND thành phố, 

Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và cấp 

trên về kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2022.  
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3. Công chức VH-XH xã (phụ trách LĐTB&XH) và cán bộ phụ trách 

công tác Giảm nghèo-Việc làm xã: 

- Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 của xã và triển khai thực hiện kế hoạch, 

phương án xóa hộ nghèo đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu UBND xã giao năm 2022; 

giới thiệu giải quyết việc làm; đào tạo nghề cho người lao động.  

- Thường xuyên phối hợp, hướng dẫn các khu dân cư tổ chức điều tra, rà soát 

và nắm chính xác số hộ nghèo, trên cơ sở đó phân loại và thống kê cụ thể về hoàn 

cảnh, điều kiện, nguyên nhân dẫn đến nghèo, lập sổ quản lý theo dõi riêng đối 

tượng hộ nghèo là bảo trợ xã hội, hộ nghèo không có lao động, không có nguồn thu 

nhập và đề xuất các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nghèo. Phối hợp với Bảo 

hiểm xã hội tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho đối tượng kịp thời. 

- Tham mưu vận động, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách phục vụ cho 

công tác xóa hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

- Định kỳ tổng hợp tham mưu UBND xã báo cáo tiến độ, kết quả xóa hộ 

nghèo, hộ cận nghèo gửi UBND thành phố, phòng LĐ-TB&XH thành phố. 

4. Công chức Tài chính - Kế toán xã: Tham mưu bố trí kinh phí từ ngân 

sách bảo đảm cho công tác xóa hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đơn vị liên quan 

hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch; giám sát, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng nguồn 

kinh phí đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả. 

5. Trạm y tế xã: Tham mưu công tác khám, sơ cấp cứu ban đầu cho các hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy định; tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh, đặc biệt ưu tiên khám, chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số nghèo. 

6. Phụ trách GT-TL-NLN xã: Hướng dẫn xây dựng các mô hình khuyến 

nông, khuyến lâm, tổ chức tập huấn hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt 

và nông cụ. Tham mưu thực hiện lồng ghép có hiệu quả chỉ tiêu Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo gằn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

7. Công chức VH-XH xã phụ trách Đài Truyền thanh: Kịp thời thông tin 

các chủ trương, chính sách của Nhà nước về Chương trình giảm nghèo và phản ánh 

các hoạt động giảm nghèo của các cơ quan, ban-ngành, đoàn thể xã, khu dân cư đến 

trên hệ thống loa truyền thanh xã và các ấp, các nhóm zalo, trang mạng xã hội… để 

nhân dân biết hưởng ứng thực hiện kế hoạch. 

8. Hiệu trưởng các trường học: Triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ 

giáo dục cho học sinh nghèo; phối hợp với Hội Khuyến học xã xây dựng và thực 

hiện công tác khuyến học, khuyến tài cho học sinh, sinh viên nghèo trong trường. 

9. Công chức ĐC-XD xã: Tham mưu hỗ trợ rà soát quỹ đất hỗ trợ cho các hộ 

dân thuộc hộ nghèo không có đất ở; chính sách hỗ trợ nước sạch, vệ sinh môi trường.  

10. Các Hội Đoàn thể xã: Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi 

nhánh Bình Phước triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo; ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay các nguồn vốn ưu đãi để phát 

triển sản xuất, tăng cường hướng dẫn, giám sát việc sử dụng vốn vay có hiệu quả. 
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11. Hội chữ thập đỏ xã: Kiểm tra, rà soát, thăm nắm rõ các đối tượng khó 

khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo để tham mưu trợ giúp, hỗ trợ nhu yếu phẩm hàng 

tháng cho các đối tượng nằm trong danh sách thoát nghèo năm 2022 thông qua 

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. 

12. Đề nghị UBMTTQVN xã và các đoàn thể chính trị-xã hội xã: 

- Phát huy vai trò của UBMTTQVN xã, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội 

xã trong việc tuyên truyền, vận động và tham gia vào các hoạt động giảm nghèo 

trên địa bàn, đặc biệt chú ý vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng tham 

gia tuyên truyền, vận động và gương mẫu thực hiện xóa nghèo. 

- Tiếp tục vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “An sinh xã hội” xã và 

vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các mạnh thường 

quân hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo; đề nghị MTTQ cấp trên hỗ trợ kinh phí xây 

dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Giải ngân có hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ 

“Vì người nghèo” và Quỹ “An sinh xã hội” xã để thực hiện công tác giảm nghèo. 

- Có kế hoạch lồng ghép các chương trình, dự án, tổ chức tập huấn kỹ thuật 

sản xuất, hướng dẫn cách làm ăn cho các hội viên, đoàn viên nghèo, cận nghèo; 

trực tiếp giúp đỡ, vận động những hội viên thuộc diện hộ nghèo cải thiện cuộc 

sống, tự vươn lên thoát nghèo; đăng ký tham gia nhận đỡ đầu hỗ trợ cho các hộ 

nghèo thoát nghèo trong năm 2022 thuộc nội dung nguồn kinh phí vận động.  

13. Cán bộ, công chức tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững xã: Chủ động triển khai lồng ghép Chương trình MTQG giảm 

nghèo trong Chương trình kinh tế - xã hội do mình phụ trách để thực hiện. 

14. Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng Ban CTMT các ấp:  

- Căn cứ kế hoạch này, phối hợp chặt chẽ với các ban-ngành, đoàn thể xã và 

cấp trên để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này. Trong đó đề nghị Chi bộ, 

Trưởng ấp, Trưởng Ban CTMT các ấp: ấp 4, ấp 8 và ấp Bưng Xê có hộ nghèo và 

cận nghèo thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phân công trong cấp ủy, các đoàn viên, 

hội viên theo dõi, nắm sát tình hình các hộ nghèo, hộ cận nghèo để đề xuất các biện 

pháp thoát nghèo bền vững cụ thể cho từng hộ, gắn với phân công trách nhiệm cho 

từng cán bộ, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, cận nghèo chủ động chịu 

khó vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào nhà nước; khi được nhà nước 

hỗ trợ (xây nhà, sửa nhà, khoan giếng, kéo điện, lương thực thực phẩm,…) có trách 

nhiệm bảo quản, tu bổ và sử dụng có hiệu quả các nội dung đã được hỗ trợ. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn xã năm 2022. Chủ tịch UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

cán bộ, công chức có liên quan, các ấp nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
-UBND thành phố; 

-Phòng LĐTB&XH xã; 

-TT Đảng ủy-HĐND xã; 

-CT, các PCT UBND xã; 

-UBMTTQ VN và các ban-ngành, đoàn thể xã; 

-Các ấp; 

-Lưu: VT. 

  CHỦ TỊCH 
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