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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chưong trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

 bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của 

Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

Chương trình MTQG; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai 

đoạn 2021-2025; Quyết định sổ 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt một sổ nội dung hồ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát 

khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 

46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương 

thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vừng giai đoạn 2021-2025;  

Thực hiện Kế hoạch số 86- KH/HU ngày 21 tháng 2 năm 2022 của Huyện 

ủy về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến 

năm 2030; Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2023; Thực hiện Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 

15 tháng 12 năm 2023 về việc giao vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia; Thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND 

ngày 7 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện về Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững huyện Trùng Khánh giai đoạn 2022-2025; Thực hiện Kế hoạch 

số 183/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện xây dựng Kế 

hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa 

bàn huyện Trùng Khánh, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp giảm nghèo đa chiều, bao trùm, 

bền vững; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Trùng Khánh đạt 

trên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa 

chiều giai đoạn 2022-2025, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao, 

hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; triển khai thực hiện hiệu quả các dự án để 
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sớm thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Phấn đấu toàn huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,0% trở lên, tỷ lệ hộ cận 

nghèo giảm từ 1,3% trở lên (Chi tiết tại Phụ lục 01, 02 kèm theo). 

b) Triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

kinh tế - xã hội, nhất là các dự án có tính chất liên kết vùng, dự án đầu tư cơ sở 

hạ tầng thiết yếu gồm: đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình thủy 

lợi nhằm phục vụ dân sinh, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, lưu 

thông hàng hóa, giúp người dân cải thiện mức sống (đạt trên mức tối thiểu), tiếp 

cận thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản. 

c) Hỗ trợ hình thành và triển khai các mô hình giảm nghèo trong các lĩnh 

vực nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch, thương mại và các lĩnh vực khác gắn với các 

chương trình, đề án, dự án trọng điểm, đột phá của huyện, phù hợp với kế hoạch 

phát triển kinh tế - xà hội của địa phương; tiến tới nhân rộng các mô hình giảm 

nghèo hiệu quả, các sáng kiến hay để các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo, các đối tượng chính sách và người lao động sinh sống trên địa bàn có 

việc làm và thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững. 

d) Chú trọng triển khai các dự án về cải thiện dinh dưỡng nhằm giảm tình 

trạng suy dinh dưỡng thấp còi, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 

tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trẻ em sinh sống trên 

địa bàn huyện. 

e) Triển khai hiệu quả các dự án, tiểu dự án giảm nghèo về truyền thông, 

trong đó ưu tiên triển khai các dự án, tiểu dự án thiết lập các cụm thông tin điện 

tử công cộng tại địa bàn, hỗ trợ các cơ quan truyền thông cấp xã nâng cao chất 

lượng công tác truyền thông chính sách; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người 

dân được tiếp cận các thông tin, kiến thức cơ bản, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong cuộc sống và hoạt động sản xuất. 

g) Nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, gắn 

đào tạo nghề với các mô hình giảm nghèo, theo nhu cầu thực tế của doanh 

nghiệp và người lao động. Triển khai hiệu quả dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, phương tiện đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

các đối tượng liên quan nâng cao tay nghề, có các kỹ năng cơ bản, đủ điều kiện 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

h) 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến 

thức, nâng cao trình độ, kỹ năng cơ bản để quản lý, tổ chức triển khai thực hiện 

hiệu quả, đúng quy định Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại huyện. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi 

Thực hiện trên phạm vi toàn huyện. 
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2. Đối tượng 

a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể 

từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo) trên phạm vi 

toàn huyện. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu sổ, hộ nghèo có thành viên là 

người có công với cách mạng; trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

b) Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; 

người dân sinh sống trên địa bàn huyện. 

c) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, doanh 

nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện. 

d) Các tổ chức, cá nhân liên quan. 

III. NỘI DUNG KÉ HOẠCH 

1. Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội  

a) Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội  

- Nội dung thực hiện: Xây dựng cơ sở hạ tầng liên kết vùng, thiết yếu, 

phục vụ dân sinh, sản xuất, lưu thông hàng hóa trên địa bàn huyện; hỗ trợ các 

địa bàn nghèo phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng 

cuộc sống cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hỗ trợ duy tu và 

bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất, thiết yếu trên địa bàn 

huyện. 

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương 49.311 triệu đồng (trong đó: 

vốn đầu tư phát triển 44.829 triệu đồng; vốn sự nghiệp 4.482 triệu đồng). 

b) Tiểu dự án 2. Phát triển Đề án một số huyện nghèo thoát khỏi tình 

trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ huyện Trùng Khánh thoát khỏi tình trạng 

nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 880/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Kinh phí thực hiện: Tổng cộng: 66.380 triệu đồng trong đó: Ngân sách 

Trung ương 65.618 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 657 triệu đồng, Vốn huy 

động nhân dân dóng góp: 105 triệu đồng. 

2. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

- Nội dung thực hiện: Xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình giảm 

nghèo, dự án giảm nghèo tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du 

lịch (thông qua các hình thức như hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ tự quản, tổ thoát 

nghèo, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc mô hình 

khác) để tạo việc làm, sinh kế bền vừng, có thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật. 

- Kinh phí thực hiện: 13.693 triệu đồng (Vốn sự nghiệp), trong đó: Ngân 

sách Trung ương: 12.893 triệu đồng; vốn huy động đóng góp của hộ tham gia dự 
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án dự kiến khoảng: 800 triệu đồng. 

3. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 

a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 

- Nội dung thực hiện: Các dự án phát triển sản xuất nông, lâm, ngư 

nghiệp; tập huấn kỹ thuật, tư vấn chuyển giao kỹ thuật, cung cấp cây trồng, vật 

nuôi, vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo 

vệ thực vật, thuốc thú y và hỗ trợ khác theo quy định; phát triển hệ thống lương 

thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng; tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông 

sản, thí điểm, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp 

gắn với chuỗi giá trị hiệu quả. 

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương 5.687 triệu đồng (vốn sự nghiệp). 

b) Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng 

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh 

dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ gia đình 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn 

huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn; tăng cường hoạt động cải thiện chất lượng 

bữa ăn học đường và giáo dục chăm sóc dinh dường; can thiệp phòng chống 

thiếu vi chất dinh dưỡng; chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ học đường (trẻ từ 5 đến 

dưới 16 tuổi). 

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương 1.519 triệu đồng (vốn sự nghiệp). 

4. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 

a) Tiếu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn 

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương 

tiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghê nghiệp, xây dựng các chuẩn về giáo 

dục nghê nghiệp, phát triên chương trình, học liệu, phát triển nhà giáo và cán bộ 

quản lý; điều tra, khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề, truyền thông, 

hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp; phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề 

nghiệp với doanh nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn; đào tạo nghề cho người 

lao động. 

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương 2.659 triệu đồng, (vốn sự nghiệp). 

b) Tiếu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ờ nước ngoài theo 

hợp đồng 

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ người lao động sinh sống tại huyện đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng: tiền đào tạo, bồi dường kỳ năng nghề, ngoại 

ngữ; hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền ở trong thời gian tham gia đào tạo; trang 

cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu; chi phí khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực và lý 

lịch tư pháp; giới thiệu, tư vấn cho người lao động và thân nhân người lao động. 

- Kinh phi thực hiện: Ngân sách Trung ương 1.016 triệu đồng (Vốn 

sự nghiệp). 
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c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông 

tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao 

dịch việc làm trực tuyến và xây dụng các cơ sở dữ liệu; xây dựng cơ sở dừ liệu 

việc tìm người - người tìm việc; hỗ trợ giao dịch việc làm; quản lý lao động gắn 

với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác; thu thập, phân 

tích, dự báo thị trường lao động; hỗ trợ kết nối việc làm thành công. 

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương 783 triệu đồng (vốn sự 

nghiệp). 

5. Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các 

huyện nghèo 

- Nội dung thực hiện: Xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có; 

đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 “3 cứng” (nền cứng, khung - tường 

cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên cho cho khoảng 489 nhà ở 

hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thực hiện trong năm 2022 (chưa được bố trí vồn) 
và khoảng 466 hộ đăng ký thực hiện năm 2023. 

- Nhu cầu kinh phí: vốn sự nghiệp 

+ Nhu cầu năm 2022: 18.230 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung 

ương 16.580 triệu đồng (hiện nay chưa được cấp), Ngân sách địa phương 1.650 

triệu đồng. 

+ Năm 2023: 16.812 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 15.320 

triệu đông (đã cấp 14.440 triệu đông), Ngân sách địa phương 1.492 triệu đông. 

6. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

a) Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin 

- Nội dung thực hiện: Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền 

thông; thiết lập các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên 

truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới và cung cấp nội dung thông tin phục 

vụ tuyên truyền ở các xã biên giới; cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại 

các điểm cung cấp dịch bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của 

nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tăng cường 

cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở (bao gồm cơ sở vật chất cho hoạt 

động của Đài truyền thanh xã có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn), 

Đồn biên phòng để cung cấp nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội. Trên  cơ 

sở ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh trang bị cơ sở vật chất, nền tảng cung 

cấp nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội; hỗ trợ tăng cường nội dung thông 

tin thiết yếu cho xã hội, ưu tiên đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương 3.205 triệu đồng (Vốn sự nghiệp). 

b) Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều 

- Nội dung thực hiện: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức 
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và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo; hỗ trợ 

các cơ quan báo chí, xuất bản thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo, 

kịp thời giới thiệu các cá nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm 

nghèo bền vững; tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, biểu dương, khen thưởng các địa 

phương, cộng đồng, hộ nghèo và tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

lĩnh vực giảm nghèo; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin và 

truyền thông định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởng Chương trình; tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, 

trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động đối 

thoại chính sách về giảm nghèo ở các cấp, các ngành, nhất là cơ sở. 

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương 417 triệu đồng (Vốn sự nghiệp). 

7. Dự án 7: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 

a) Tiếu dự án1:  Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 

- Nội dung thực hiện: Xây dựng tài liệu và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 

kiên thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; chú 

trọng các nội dung thực hiện Chương trình, giải quyết các chiều thiêu hụt dịch 

vụ xã hội cơ bản cho người nghèo vê việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, 

thông tin; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước; tổ chức hội thảo, 

hội nghị và các hoạt động khác về công tác giảm nghèo. 

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương 880 triệu đồng (Vốn sự nghiệp). 

b) Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 

- Nội dung thực hiện: Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các 

chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo; xây dựng cơ sở dừ liệu theo dõi, 

quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các huyện, thành 

phố tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. 

- Kinh phỉ thực hiện: Ngân sách Trung ương 63 triệu đồng (Vốn sự nghiệp). 

IV. TỔNG HỢP NGUÔN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn ngân sách đã được phân bổ: 157.053 triệu đồng, trong đó: Ngân 

sách Trung ương: 104.482 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển 104.482 triệu đồng, 

vốn sự nghiệp: 51.009 triệu đồng). Ngân sách địa phương: 657 triệu đồng. Huy 

động nhân dân đóng góp: 905 triệu đồng. 

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YÉU 

1. Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG các cấp tập trung chỉ 

đạo triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch năm 2023. Nâng cao 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra triển khai thực hiện. 
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2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành huyện với 

UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch năm 

2023. Chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã, phát huy vai trò chủ động 

của cộng đồng thôn, bản và người dân trong việc quản lý, giám sát đầu tư, khai 

thác, sử dụng các dự án bảo đảm hiệu quả, đúng quy định. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về giảm nghèo bền vững. Phát 

huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và người 

có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo cơ chế cho các doanh nghiệp, 

những người làm kinh tế giỏi, nhà sản xuất theo chuỗi cung ứng hướng dẫn hộ 

nghèo và người lao động tại địa bàn các huyện nghèo kiến thức, kỹ năng, kinh 

nghiệm trong lao động, sản xuất, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường nỗ lực 

vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo và cộng đồng. 

4. Lồng ghép nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với 

nguồn vốn các chương trình MTQG khác, khuyến khích sự đóng góp của các 

đối tượng được thụ hưởng chính sách và cả cộng đồng trong triển khai thực hiện 

các dự án, tiểu dự án năm 2023, trong đó ưu tiên triển khai các dự án, tiểu dự án 

có tính chất liên kết vùng, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng nhu cầu cấp 

thiết của nhân dân, gắn với các chương trình, đề án, dự án trọng điểm, đột phá 

của Huyện, phù hợp với kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội của địa phương. 

Thường xuyên rà soát, đánh giá các mô hình giảm nghèo hiệu quả, các sáng kiến 

hay để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng. Tổ chức thực hiện đánh giá Chương 

trình MTQG giảm nghèo giữa kỳ giai đoạn 2021-2025. 

5. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Trùng Khánh chung tay vì 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Làm tốt công tác thi đua, khen 

thưởng các tấm gương điển hình nỗ lực vươn lên thoát nghèo, các tổ chức, cá 

nhân tiêu biểu hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo. 

6. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm 

công tác giảm nghèo các cấp; sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, đảm bảo 

đội ngũ cán bộ có đủ năng lực tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả công tác 

giảm nghèo, đặc biệt ở cơ sở; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức có 

năng lực, nhiệt tình về công tác tại các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. 

7. Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, 

nhiệm vụ thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực 

hiện Chương trình ở các cấp, nhất là cấp cơ sở, kịp thời phát hiện các sai sót để 

điều chỉnh, giải quyết theo thẩm quyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát 

nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp của Nhân dân. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, 

thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung Kế hoạch năm 2023 bảo đảm 
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hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; kịp thời tham mưu cho UBND huyện xem xét 

điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Kế hoạch năm 2023 bảo đảm triển khai 

hiệu quả, đúng quy định; tham mưu tổ chức thực hiện đánh giá Chương trình 

MTQG giảm nghèo giữa kỳ giai đoạn 2021-2025. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo theo quy định; hướng dẫn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên, triển khai thực hiện tốt các dự án thuộc Kế hoạch năm 2023. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, 

thị trấn hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá, kiểm tra, việc thực hiện Kế 

hoạch năm 2023; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo 

yêu cầu về các cơ quan cấp trên theo quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế 

huyện, Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp-Giáo dục thường xuyên (Đơn vị chủ trì dự án, tiểu dự án) 

- Tổng hợp kết quả thực hiện; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực 

hiện; tổng hợp và đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn và phương án phân 

bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương hàng năm giao cho các cơ quan và 

UBND các xã, thị trấn thực hiện đối với dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần 

thuộc lĩnh vực quản lý; gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp 

vào kế hoạch chung theo quy định. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức 

thực hiện nội dung thành phần thuộc chương trình được phân công chủ trì. 

- Rà soát, xác định địa bàn, đối tượng, nội dung chính sách, hướng dẫn địa 

phương để tổ chức thực hiện bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp với các 

chương trình, dự án, đề án. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các 

ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nguồn 

lực và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần của Chương trình; gửi Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn giao 

Kế hoạch vốn năm 2023 cho các đơn vị thực hiện. 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan định kỳ tổng hợp 

báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 về UBND huyện và Ban Chỉ 

đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện; tổng hợp, tham mưu điều chỉnh 

Kế hoạch vốn năm 2023 thực hiện Chương trình theo tiến độ thực hiện, khả 

năng giải ngân vốn báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định (nếu có). 

4. Phòng Tài chính - Kế Hoạch 

Phối hợp cho ý kiến về phương án phân bổ vổn sự nghiệp của Chương 

trình; phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công 
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trung hạn và hằng năm của huyện báo cáo UBND huyện bố trí vốn đầu tư công 

trung hạn và hằng năm của huyện báo cáo UBND huyện bố trí vốn đầu tư công 

thực hiện Chương trình; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

các đơn vị liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng 

dẫn, tổ chức triên khai Chương trình trên địa bàn huyện theo quy định. 

Tổng hợp quyết toán kinh phí thực hiện chương trình trong tổng quyết 

toán ngân sách hàng năm theo quy định. 

5. Các phòng, ban, ngành huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai, thực hiện các nội dung 

Kế hoạch năm 2023; trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ, xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

Các phòng, ban, ngành huyện được phân công thực hiện các chính sách 

giảm nghèo chịu trách nhiệm rà soát, xây dựng, hướng dẫn thực hiện, gắn với 

chương trình, kế hoạch hằng năm của cơ quan, đơn vị; đôn đốc, kiểm tra quá 

trình thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện trong năm 2023, trong đó 

nhấn mạnh về các nhiệm vụ và giải pháp sau:  

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về các 

chính sách, chương trình, kế hoạch giảm nghèo năm 2023 và cả giai đoạn ở cấp 

cơ sở, có các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, quan tâm 

tuyên truyền đến đồng bào các dân tộc thiểu số, người dân ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, để bảo đảm 

các đối tượng nắm rõ, hiểu sâu và toàn diện về công tác giảm nghèo, tạo thống 

nhất trong triển khai thực hiện. 

- Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các phòng, ban, ngành của huyện 

(các cơ quan chủ trì dự án, chủ trì tiểu dự án) trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn 

cấp xã, phát huy vai trò chủ động của cộng đồng thôn/bản và người dân trong 

việc quản lý, giám sát đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả các dự án trên địa bàn; 

tạo cơ chế thuận lợi để các doanh nghiệp, các nhà sản xuất theo chuỗi cung ứng 

tham gia hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tạo sinh kế bền vững, phát huy tối đa 

các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và đóng góp của Nhân dân.  

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác 

giảm nghèo ở cơ sở. 

- Lồng ghép nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với 

nguồn vốn các chương trình MTQG khác, khuyến khích sự đóng góp của các đối 

tượng được thụ hưởng chính sách và cả cộng đồng trong triển khai thực hiện các 

dự án, tiểu dự án năm 2023, trong đó ưu tiên triển khai các dự án, tiểu dự án có 

tính chất liên kết vùng, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng nhu cầu cấp thiết 

của nhân dân, gắn với các chương trình, đề án, dự án trọng điểm, đột phá của 

huyện, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quản lý, 
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sử dụng các nguồn vốn bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, chủ động cân đối bố trí 

nguồn vốn đối ứng từ ngân sách huyện để thực hiện Kế hoạch năm 2023. 

Thực hiện công tác rà soát, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng dẫn của 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 hoặc đột xuất khi có yêu cầu về 

UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội huyện 

Đẩy mạnh công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia 

triển khai Kế hoạch năm 2023 và giám sát thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh nâng 

cao chất lượng phong chào thi đua "Trùng Khánh chung tay vì người nghèo - 

không để ai bị bỏ lại phía sau"; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho 

người nghèo và ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", góp phần thực hiện tốt mục tiêu 

giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện. 

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

nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh. Căn cứ nhiệm vụ 

giao, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở LĐTBXH; 

- TT. Huyện ủy; TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQĐV, ban ngành đoàn thể huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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