
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC HÀ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phu ́c

Số:             /KH- UBND Bắc Ha ̀, ngày        tha ́ng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH
Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá, Chương trình giảm nghèo

bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Hà

(Thuộc Dự án 7 Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022

của Thủ tướng Chính phủ)

Căn cứ Kế hoạch số 250b/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện về

việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
huyện Bắc Hà; Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện
Bắc Hà về việc Giao danh mục, kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương
trình MTQG năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Hà; Quyết định 2362a/QĐ-UBND
ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bắc Hà giao danh mục, kế hoạch vốn Tiểu dự

án 1, Dự án 7 thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững năm 2022.

UBND huyện Bắc Hà xây dựng Kế hoạch nâng cao năng lực và giám sát

đánh giá Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Hà

với các nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở

các cấp nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người
dân rơi vào tình trạng nghèo đói; thiết lập quy trình, hệ thống giám sát, đánh giá
đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình; Tổ chức giám sát, đánh
giá việc tổ chức thực hiện Chương trình, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện ở các cấp địa phương, qua đó đề xuất
các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện; theo dõi việc giải quyết các đề

xuất, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
2. Yêu cầu: Thực hiện các nội dung kế hoạch đúng trình tự, đúng nguyên

tắc, đảm bảo đúng nội dung, thời gian kế hoạch đề ra; báo cáo kết quả chính xác,

khách quan, đảm bảo tính công khai.
II. Nội dung kế hoạch
1. Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình

1.1. Tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo:
- Quy mô: 10 lớp (02 lớp tại huyện, 08 lớp tại các xã)

- Địa điểm: Tại Trung tâm huyện và các xã trên địa bàn huyện
- Đối tượng: Cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, các tổ chức cá nhân

có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
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- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn.
1.2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo về giảm nghèo và các hoạt động khác về

giảm nghèo:
- Quy mô: Tổ chức 03 Hội nghị, Hội thảo về giảm nghèo giữa UBND huyện

với các sở ngành, các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
- Địa điểm: Tại trung tâm huyện.
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2022.
- Chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
1.3. Học tập trao đổi kinh nghiệm trong nước:
- Quy mô: Tổ chức 03 đoàn đi học tập trao đổi kinh nghiệm về chương trình

giảm nghèo (ngoài tỉnh)
- Địa điểm: Tại các tỉnh Bắc Giang, Bình Dương, Quảng Ninh (Sơn La).
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2022.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
2. Giám sát, đánh giá

2.1. Kiểm tra giám sát hàng năm:
- Nội dung: Kiểm tra việc thực hiện công tác giảm nghèo; kịp thời phát hiện

khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện ở các cấp địa
phương, qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện; theo
dõi việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

- Địa điểm: Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian: Trong năm 2022.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
2.2. Rà soát hộ nghèo hàng năm: 
- Nội dung: Tổ chức cuộc rà soát trên địa bàn toàn huyện, xác định số hộ

nghèo, số hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 để thực
hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện;
đồng thời làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổng
hợp số hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm để làm cơ sở đánh giá tình hình thực
hiện giảm nghèo năm 2022.

- Địa điểm: Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian: Trong năm 2022.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
III. Kinh phí, nguồn kinh phí

1. Tổng kinh phí: 1.007.000.000 đồng, trong đó:

- Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình: 658.000.000 đồng
- Giám sát, đánh giá: 349.000.000 đồng.
2. Nguồn kinh phí: Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia

giảm nghèo bền vững năm 2022, giao tại Quyết định 2619/QĐ-UBND ngày

22/9/2022 của UBND huyện Bắc Hà và Quyết định 2362a/QĐ-UBND ngày

29/8/2022 của UBND huyện Bắc Hà giao danh mục, kế hoạch vốn Tiểu dự án 1,
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Dự án 7 thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

bền vững năm 2022 .
IV. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì phối hợp với các cơ

quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện các

nội dung kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Thanh quyết toán, giải ngân nguồn vốn
theo quy định của Luật ngân sách và quy định của Chương trình. Tổng hợp báo cáo

Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
đảm bảo theo quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện thẩm định dự toán

các nội dung kế hoạch, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thủ

tục thanh quyết toán nguồn vốn, đảm bảo theo quy định.
3. UBND các xã, thị trấn:  Phối hợp chặt chẽ với Phòng lao động - Thương

binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nội dung
kế hoạch trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch nâng cao năng lực và giám sát đánh giá Chương trình

giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Hà./.

Nơi nhận:
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂ N DÂN

KT. CHỦ  TỊCH
PHÓ CH Ủ TỊCH

Chu Thị Dương


	bookmark0

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-19T10:09:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	Chu Thị Dương<Ctduong-bacha@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-19T11:56:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà<contact-bacha@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-19T11:56:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà<contact-bacha@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-19T11:56:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà<contact-bacha@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




