
  

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn  

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 giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01  năm 2022 của Thủ 

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

2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ, phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi 

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

Thực hiện Kế hoạch số 3492/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về hỗ trợ huyện Hà Quảng và huyện Trùng Khánh 

của tỉnh Cao Bằng thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-

2025; 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh xây dựng Kế hoạch thực hiện hỗ trợ 

thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng 

Khánh với cac nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

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

trọng 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 là ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn; tạo 
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điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, 

y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin).  

Phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện Trùng Khánh thoát khỏi tình trạng nghèo, 

đặc biệt khó khăn theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 

13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Mục tiêu cụ thể  

Phấn đấu giảm tỷ lệ giảm nghèo đa chiều toàn huyện năm 2023 giảm 7,3% 

trở lên, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo 6,0%/năm trở lên; hộ cận nghèo 1,3%/năm 

trở lên;   

(có Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo) 

Phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người tại huyện tăng so với năm 

2022, đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; (thu nhập bình quân đầu người năm 2022 

đạt 27,8 triệu đồng/người). 

3. Phạm vi 

Thực hiện hỗ trợ huyện Trùng Khánh thuộc danh sách huyện nghèo theo 

Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  

4. Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ  

1. Nội dung hỗ trợ trực tiếp 

Thực hiện Tiểu dự án 2 (thuộc Dự án 1): Triển khai Đề án hỗ trợ một số 

huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 

do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (theo Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 

22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ).  

Nội dung: Hỗ trợ đầu tư trọng tâm, trọng điểm và duy tu bảo dưỡng một số 

công trình giao thông liên xã phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu 

thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, 

nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể như sau: 

Huyện Trùng Khánh: Đầu tư 03 công trình giao thông liên xã và duy tu 

bảo dưỡng 02 công trình giao thông liên xã. 

a) Dự án: Đường giao thông liên xã Trung Phúc - Quang Trung - Tri 

Phương - Lăng Hiếu: 

- Sự cần thiết:   

+ Tuyến đường Trung Phúc đi Bản Rác xã Quang Trung đầu tư năm 2009, 

theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp VI miền núi. Nền đường rộng Bnền = 5,0m 

không kể rãnh dọc, Bề rộng mặt đường 3,5m, mặt đường láng nhựa. Tổng chiều 

dài tuyến 7 km, hiện nay sau hơn 10 năm sử dụng đã xuống cấp, mặt đường nhiều 

điểm bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.  
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+ Tuyến đường từ xóm Bình Chỉnh (xã Tri Phương) đến xóm Rằng Rang 

(xã Lăng Hiếu) chưa được đầu tư xây dựng, nhân dân đi lại giữa 2 xã phải đi 

đường vòng do đó gặp rất nhiều bất lợi, khó khăn, tốn nhiều thời gian và chi phí. 

- Nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, liên kết các vùng, các xã 

cần thiết phải đầu tư tuyến đường với quy mô dự kiến như sau: Với tuyến Trung 

Phúc - Quang Trung đầu tư nền đường 6m, mặt đường 5m bằng bê tông xi măng 

mác 250, đầu tư đồng bộ hệ thống kè và rãnh thoát nước; đoạn từ xã Tri Phương 

đến xã Lăng Hiếu đầu tư mở mới tuyến dài 2km, mặt đường 3,5m, nền đường 5m 

đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước. 

b) Dự án: Đường giao thông liên xã Cao Chương - Quang Vinh 

- Sự cần thiết: Tuyến đường Cao Chương đi Quang Vinh đã được đầu tư 

xây dựng năm 2007, theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp VI miền núi. Nền đường 

rộng Bnền = 6,0m không kể rãnh dọc, bề rộng mặt đường 3,5m, mặt đường láng 

nhựa. Tổng chiều dài tuyến 18 km là tuyến đường nối thị trấn Trà Lĩnh qua xã Cao 

Chương, xã Quang Vinh và nối với xã Mã Ba huyện Hà Quảng, đây là tuyến 

đường có vài trò rất quan trọng, không chỉ là đường liên xã mà còn là một tuyến 

đường nối giữa huyện Trùng Khánh và Huyện Hà Quảng. 

- Hiện nay, sau hơn 10 năm sử dụng, tuyến đường này đã xuống cấp, 

nghiêm trọng, có nhiều hố sâu, ổ gà, lưu lượng người và phương tiện tham gia 

giao thông ngày càng đông không đảm bảo an toàn giao thông cho người và 

phương tiện. Huyện cũng đã lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện cải tạo nâng 

cấp một số đoạn. Tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn nên chỉ thực hiện được hơn 

7km, còn 10km đoạn từ xã Cao Chương đến xã Quang Vinh chưa được cải tạo 

nâng cấp. 

- Để phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn 

định chính trị và trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh 

thần của nhân dân các dân tộc trong khu vực, việc cải tạo sửa chữa tuyến đường 

Cao Chương - Quang Vinh là rất cần thiết. 

- Quy mô đầu tư: Cải tạo sửa chữa tuyến đường chiều dài 10 km, mặt đường 

5m bằng bê tông xi măng; hoàn thiện rãnh thoát nước. 

c) Dự án: đường giao thông liên xã Xuân Nội (Trùng Khánh)- xã Phi 

Hải (Quảng Hòa) 

- Sự cần thiết: Tuyến đường từ xã Xuân Nội huyện Trùng Khánh đến xã Phi 

Hải huyện Quảng Hòa, có tổng chiều dài 7,0 km, trong đó có 4,0 km đường bê 

tông chiều rộng mặt đường Bm = 2.5m; 3,0 km chưa có đường (có đường chỉ là 

đường mòn) người dân xóm Bản Súm và Bản Mán xã Xuân Nội đi lại và sản xuất 

gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ nối trung tâm 

xã Xuân Nội (huyện Trùng Khánh) với xã Phi hải của huyện Quảng Hòa, thúc đẩy 

phát triển kinh tế xã hội, góp phần xoá đói, giảm nghèo. 

- Quy mô đầu tư: Nâng cấp, mở mới tuyến đường chiều dài 7,0 km, đường 

GTNT cấp B; Bmặt 3,5 m. 
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d) Dự án: Duy tu, sửa chữa đường giao thông liên xã Lăng Hiếu-Tri 

Phương-Xuân Nội, huyện Trùng Khánh 

- Hiện trạng: Đường giao thông liên xã Lăng Hiếu -Tri Phương - Duy tu, 

sửa chữa đường giao thông liên xã Lăng Hiếu - Tri Phương -Xuân Nội được đầu 

tư xây dựng từ nhiều nguồn vốn và thời điểm khác nhau, chiều dài khoảng 20km, 

nền đường 5,0m; mặt đường 3,5m. Sau thời gian đưa vào sử dụng, do tác động của 

điều kiện thời tiết, thiên tai, đến nay nhièu đoạn đường đã xuống cấp, mặt đường 

bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông và nhân 

dân đi lại. 

- Đề xuất công tác duy tu bảo dưỡng: Sửa chữa mặt đường, gia cố xử lý các 

điểm sình lầy, ổ gà nhằm đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông hoạt động 

bình thường, góp phần nâng cao cơ giới hoá sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.  

e) Duy tu, sửa chữa Đường liên xã Thị trấn Trùng Khánh - Khâm 

Thành - Phong Nặm 

- Hiện trạng: Đường liên xã Thị trấn Trùng Khánh - Khâm Thành - Phong 

Nặm được đầu tư xây dựng từ năm 2007, chiều dài 7,2km, nền đường 5,0m; mặt 

đường rải bê tông nhựa thâm nhập rộng 3,5m. Sau thời gian đưa vào sử dụng, do 

tác động của thời tiết, thiên tai, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị 

bong tróc, nhiều ổ gà, điểm xụt lún trên tuyến, phá huỷ kết cấu đường, tiềm ẩn tai 

nạn giao thông.  

- Đề xuất công tác duy tu bảo dưỡng: Sửa chữa mặt đường, gia cố xử lý các 

điểm sình lầy, ổ gà, mở rộng một số điểm đen khuất tầm nhìn, nhằm đảm bảo các 

phương tiện tham gia giao thông hoạt động bình thường, góp phần nâng cao cơ 

giới hoá sản xuất, phát triển kinh tế xã hội  

(Có Phụ lục 03 kèm theo). 

2. Nội dung hỗ trợ ưu tiên lồng ghép: Không có 

Trên cơ sở kinh phí Tiểu dự án 2 (thuộc Dự án 1) được Trung ương cấp cho 

huyện Trùng Khánh giai đoạn 2022-2025, cùng với kinh phí đầu tư Tiểu dự án 1. 

Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (Dự án 1) thuộc 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thực hiện đầu tư 

các danh mục được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2025 nhằm 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng liên kết vùng, thiết yếu, phục vụ dân sinh, sản xuất, lưu 

thông hàng hóa trên địa bàn các huyện nghèo để đạt được các mục tiêu giảm 

nghèo bền vững và thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến cuối năm 

2025 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. 

III. NGUỒN VỐN 

Vốn trung ương phân bổ cho huyện Trùng Khánh thực hiện Tiểu Dự án 2 

(thuộc Dự án 1) thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025; Tổng cộng 94.888 triệu đồng, trong đó: 

Ngân sách Trung ương 93.739,00 triệu đồng. 

Ngân sách địa phương: 939 triệu đồng. 
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Vốn huy động nhân dân đóng góp: 210 triệu đồng. 

Năm 2023 thực hiện: Tổng cộng: 66.380 triệu đồng. 

Ngân sách Trung ương 65.618 triệu đồng.  

Ngân sách địa phương: 657 triệu đồng. 

Vốn huy động nhân dân đóng góp: 105 triệu đồng. 

IV. DỰ KIẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Đối với các công trình đầu tư của huyện: 

1. Dự án cải tạo sửa chữa tuyến đường giao thông liên xã Trung Phúc-

Quang Trung - Tri Phương - Lăng Hiếu phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, lưu thông hàng hóa; Đảm bảo quốc phòng an ninh tuyến biên giới, ổn 

định góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo. 

2. Dự án cải tạo sửa chữa tuyến đường giao thông liên xã Cao Chương - 

Quang Vinh đây là tuyến đường có vai trò rất quan trọng, không chỉ là đường liên 

xã mà còn là một tuyến đường nối giữa huyện Trùng Khánh và Huyện Hà Quảng, 

phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa. 

3. Dự án cải tạo sửa chữa tuyến đường giao thông liên xã Xuân Nội (Trùng 

Khánh) - xã Phi Hải (Quảng Hòa) tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ nối trung 

tâm xã Xuân Nội (huyện Trùng Khánh) với xã Phi hải của huyện Quảng Hòa, thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần xoá đói, giảm nghèo, góp phần phát triển 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, tại địa phương nhằm tạo sự đột 

phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, 

ổn định và nâng cao đời sống nhân dân trong vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn 

về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đảm 

bảo an ninh trật tự trong khu vực, giữ vững an ninh quốc phòng. 

4. Dự án: Duy tu, sửa chữa đường giao thông liên xã Lăng Hiếu-Tri 

Phương - Xuân Nội công tác duy tu bảo dưỡng sửa chữa mặt đường, gia cố xử lý 

các điểm sình lầy, ổ gà nhằm đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông hoạt 

động bình thường, góp phần nâng cao cơ giới hoá sản xuất, phát triển kinh tế xã 

hội.  

5. Duy tu, sửa chữa đường liên xã Thị trấn Trùng Khánh - Khâm Thành -

Phong Nặm nhằm đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông hoạt động bình 

thường, góp phần nâng cao cơ giới hoá sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo 

quốc phòng an ninh tuyến biên giới, ổn định góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

và giảm nghèo. 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các 

ngành về ưu tiên tập trung, lồng ghép các nguồn lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu 

thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện hiệu quả Chương 
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trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

huyện nghèo. 

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

nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành 

trongcông tác giảm nghèo bền vững. Phát huy ý trí tự lực, tự cường và vươn lên 

của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu 

chính đáng; phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất. Chú 

trọng sử dụng ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền. Tăng cường 

phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, nghệ nhân dân gian 

trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - 

xã hội và giảm nghèo bền vững. 

- Tích cực tuyên truyền về công tác giảm nghèo, tìm hiểu rõ nguyên nhân 

nghèo, để có các biện pháp hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả thiết thực, từ đó đề cao vai trò 

của người dân, đặc biệt là bản thân người nghèo là nhân tố quyết định đến sự bền 

vững của chương trình giảm nghèo; khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của chính bản 

thân người nghèo, kết hợp với hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng xã hội để thực 

hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Kịp thời giới thiệu, biểu dương các cá nhân, 

tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững để nhân rộng. 

- Vận động, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm 

trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại 

vào sự giúp đỡ của nhà nước và xã hội. Đổi mới, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng 

phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 

sau” trên địa bàn, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát 

nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

2. Ưu tiên lồng ghép triển khai các dự án giảm nghèo nhằm tạo sinh kế, 

việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân 

Lồng ghép và thực hiện hiệu quả các chính sách, dự án trong Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc miền núi; Chương tình MTQG xây dựng nông thôn mới, 

tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

a) Hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế, tạo việc làm, sinh kế, nâng cao thu 

nhập cho người dân 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để từng bước thay đổi tư duy sản 

xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa; mở rộng diện tích canh tác các cây 

trồng nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao và giải quyết cơ bản tình trạng thiếu 

đất sản xuất; chỉ đạo tốt việc lập quy hoạch vùng trồng. 

Xây dựng và triển khai các dự án hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi (cây ăn quả, cây dược liệu: cây hạt dẻ, cây quýt, cây lê, cây bưởi, cây hồi, cây 

sơn đậu căn…; vật nuôi: con bò, con gà, vịt, lợn… và các loại cây chất lượng cao 

như: cây nếp ong, dong giềng, thuốc lá, cây kiệu…), giúp người dân cải thiện năng 

suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, hình thành và nhân rộng các mô hình 

sản xuất chuyên canh, liên kết sản xuất, chế biến, chuyển giao ứng dụng khoa học 
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kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao theo quy mô nhóm hộ liên kết trong sản xuất 

tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các 

hộ nghèo, cận nghèo; khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ phát triển các mô hình 

sản xuất khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho người nghèo và dân tộc thiểu số. 

Thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao kiến thức, kỹ năng, 

áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao trinh độ năng lực sản xuất cho đồng bào, 

bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập. 

Thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao kiến thức, kỹ 

năng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao trinh độ năng lực sản xuất cho đồng 

bào, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập. 

Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp, 

nâng cao năng lực sản xuất, vay vốn đầu tư phát triển kinh doanh. 

Tăng cường triển khai chính sách tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Chỉ thị số 40-

CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và các văn bản của tỉnh. 

b) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng 

thuộc nguồn vốn 03 chương trình MTQG đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt. Huy động các nguồn nội lực và thu hút đầu tư để đầu tư cơ sở hạ tầng ở 

những địa bàn xóm, xã khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

c) Công tác giáo dục nghề nghiệp 

Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách đào tạo nghề nghiệp, vai 

trò của đào tạo nghề gắn với việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khảo sát đánh giá, xác định nhu cầu đào 

tạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên…; Hàng năm xây dựng kế hoạch sát với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm đến chất lượng giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng 

nghề phù hợp với thị trường lao động, Thực hiện tốt chính sách tư vấn, hướng 

nghiệp, phân luồng cho học sinh THCS và THPT. 

Tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm theo hướng tiếp cận đến 

người dân và người lao động; kết nối và trợ giúp lao động nghèo tìm kiếm việc 

làm ổn định đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người 

lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp; tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp 

đến địa bàn tuyển dụng lao động và đầu tư tạo việc làm. Phát triển thị trường lao 

động và giải quyết việc làm theo hướng bền vững quan tâm giải quyết việc làm 

cho thanh niên, lao động yếu thế, lao động nữ; gắn chuyển dịch cơ cấu lao động 

khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp. Triển khai thực hiện đầy đủ, 

kịp thời các chính sách về hỗ trợ giải quyết việc làm. 

d) Các chính sách giảm nghèo khác 

Tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên theo quy định; 

củng cố và phát triển các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú; tăng cường 
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công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để vận động học sinh đến 

trường nhằm đảm bảo duy trì sĩ số và nâng cao tỷ lệ huy động học sinh các ngành 

học, bậc học. 

Tập trung các giải pháp duy trì tỷ lệ người dân có thẻ BHYT; ưu tiên đầu tư 

cơ sở vật chất trang thiết bị và nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ ở các trạm y tế 

xã, nâng cao chất lượng khám bệnh cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, 

người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi 

theo quy định Luật BHYT, hỗ trợ hộ cận nghèo có mức sống trung bình, học sinh, 

sinh viên tham gia BHYT theo quy định. Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội, 

hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo để cải thiện tình trạng 

suy dinh dưỡng nhằm nâng cao tầm vóc và sức khỏe trẻ em. 

Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo theo 

các chính sách hỗ trợ của nhà nước từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; 

Chương trình MTQG phát triển khinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi 

giai đoạn 2021-2025. Vận động và hỗ trợ hộ nghèo xây bể nước, nhà tiêu hợp vệ 

sinh từ Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hỗ 

trợ đầu tư các trạm truyền thanh không dây, tiếp sóng truyền hình và phát thanh 

tuyên truyền các Chương trình MTQG ở địa phương. 

Tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, trợ giúp đối với 

đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn, trẻ mồ côi, người 

khuyết tật nặng, người và gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn. 

3. Huy động nguồn lực 

Huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, người dân và cộng đồng tham gia 

đóng góp bằng tiền, tài sản, hiện vật hoặc ngày công lao động theo nguyên tắc tự 

nguyện. 

Khuyến khích áp dụng hình thức việc làm công để tạo điều kiện cho người 

dân có thêm thu nhập khi tham gia thi công công trình trên địa bàn. 

Vốn huy động hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

 Là cơ quan thường trực Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện 

chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai và thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Tổng hợp, xây dựng, tham mưu đề xuất danh mục vốn đầu tư phát triển 

hàng năm đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung đầu tư Tiểu dự án.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Là cơ quan thường trực 03 Chương trình MTQG căn cứ văn bản hướng dẫn 

của tỉnh các nhiệm vụ được phê duyệt và đề xuất của cơ quan quản lý Chương 
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trình tham mưu UBND huyện giao dự toán vốn sự nghiệp Tiểu dự án 2 (Dự án 1 

theo Kế hoạch). 

4. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn địa phương tập trung lồng 

ghép nguồn lực từ các Chương trình, dự án thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn. 

5. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện  

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung của Kế 

hoạch này; tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Trên cơ sơ Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 7 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Trùng Khánh về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021-2025; và các văn bản hướng 

dẫn cấp trên. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch, tổ 

chức thực hiện hiệu quả các Dự án, Tiểu dự án và hoạt động thuộc Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, lồng ghép vào Kế 

hoạch tổ chức thực hiện Chương trình MTQGGN bền vững năm 2023 của xã, thị 

trấn; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực, lồng ghép kinh phí các Chương trình, 

các Đề án có liên quan trên địa bàn để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

của kế hoạch. 

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/6 và 05/12 năm 2023 về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - TBXH là cơ quan thường trực) 

theo quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để tổng hợp báo 

cáo cấp trên theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt 

khó khăn năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở LĐTBXH (b/c);  

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các CQĐV, ban ngành, đoàn thể huyện;  

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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