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I. SJ' CAN THIET XAY D!NG BE AN 

1. Kêt qua giãm nghèo giai don 2016-2020 

XOa dói giàm nghèo là chü trucmg iOn cüa Dãng và Nba nixOc ta nhm cái 
thin dOi sang 4t chit và tinh th.n cho ngi.rOi nghèo, thu hp khoàng each v trmnh 
d phát trin giüa các vüng, dja bàn và gitta các dan ttc, nhóm dan cu. Trong 
nhUng nm qua, cong tác giãm nghèo d duçvc cp Uy, chInh quyn các cp cüa 
tinh Lao Cai quan tam chi dao,  t chirc thirc hin; d t.p hçip sOc manh  doàn kêt, 
huy dng sir tham gia cOa ca h thing chInh trj, các t chOc, doanh nghip và toàn th 
nhân dan; tao  sr chuy&n bin mnh me v nhtn tithe trong giàm nghèo và dà dt 
duçic nhttng kt qua quan tr9ng: 

- Khu vrc nông thôn phát trin toàn din, manh me; Kt cu ha thng din, 
dithng, trixng, tram, thi& ch van boa, th thao dugc tp trung du tix. Hoàn thành 
tiêu chI nông thôn mOi v giao thông cho 75 xâ vOi 2.259 km duOng giao thông 
nông thôn duoc du lit kiên c; 100% xã và 98% thôn, bàn có duOng ô to dn trung 
tam, trong do 80% du&ig tth các thôn, bàn duçvc cOng hóa; 100% các xä có h thng 
vin thông, cong ngh thông tin; 100% thôn CO din luOi quc gia, 97% h dan drnc 
sO diing din iithi quc gia; 95% h dan nông thôn duçic sO diing nuOc sinh hoat hqp 
v sinh. Din mao  khu vrc nông thôn thay di nhanh, xây drng nông thôn mOi bInh 
quân dat  15 tiêu chI/xã, tang 5,57 tiêu chI/xA so vOi 11am 2015; toàn tinh CO 54/127 
xa hoàn thành nông thôn mOi bang 42,5% tong so xã. 

- Co câu kinh t nông nghip chuyn djch phü hqp, giãm dan t tr9ng ngành 
trông tr9t, chän nuoi, tang t trçng ngành lam nghip, thu san và djch v11 nông 
nghiép. Các tin bô khoa hoc k5 thut dugc chuyn giao, áp diing ngày càng phô 
bin. Chãn nuôi tOng buOc phát trin theo huOng t.p trung, mO rng quy mô, 
nâng cao ch.t iuqng, bâo dam v sinh môi truOng. ThUy san phãt trin khã, c. 
nuOc lanh  vOi san luqng n djnh trO thành thuong hiu hang hóa cOa tinh. Lam 
nghip phát trin bn vUng, vOng nguyen iiu phát trin tn djnh; rOng dc dung, 
khu bão tn thiën nhiên duçc bâo v t& gn vOi phát trin du ijch. Giá trj san 
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ph.m thu hoach trên 01 ha canh tác dat  80 triu dng, gp 1,6 thn so vài nm 
2015. Chuxmg trInh OCOP duçc dy manh,  hin nay Lao Cai có han 100 san phâm 
nông nghip dâ duçvc k kt dim len san giao djch... 

- Trin khai dng b các dir an, chInh sách giàm nghèo nhm h trçY phát 
trin san xut cho h nghèo; tao  diu kin cho các h nghèo tip cn v&i các djch 
vi xã hi co bàn và nâng cao nhn thirc, näng lirc giãm nghèo. Dc bit, ngày 
24/5/2019 Ban Thix&ng vii Tinh Uy dã ban hành Nghj quy& s 20-NQ/TU v giãm 
nghèo bn v1tng di vài các xã có t l hi nghèo tr 40% trâ len dn ht näm 2020, 
tm nhIn dn nàm 2025, có xét dn näm 2030 vài nhiu giãi pháp, ca chê chInh 
sách, day drnc coi là "cii huch" d thn cong lOi nghèo. Chirang trinh giám nghèo 
cüng vài các Chixang trinh miic tiêu quc gia duçic trin khai thirc hin hiu qua dã 
có tác dng tIch circ, lam thay di b mt nông thôn min nüi; dôi sng 4t chit, 
tinh th.n cüa ngizñ dan trng buâc duçic cãi thin rO ret. Tr l h nghèo bInh quail 
giãm 5,17%, vuçrt miic tiêu Nghj quyt Dai  hi Dãng b tinh l.n thu XV, miic tiêu 
giâm tr 3-4%/näm (Phy lye 01 kern theo). 

2. Khó khAn, hmn ch và nguyen nhân 

2.1. Khó khdn, hzn ch& 

- Lao Cai vn là tinh nghèo (là tinh trong nhóm có t' 1 h nghèo cao nhât so 
vOi cã ntrOc). Thirc hin chun nghèo cüa ChInh phü giai doan  2021- 2025, theo dO 
dr kin rà soát t l h nghèo cui näm 2021 trên dja bàn tinh uc gn 30%, trcing 
ducvng trén 48.000 h nghèo và khoàng 20.000 h cn nghèo (trong dO h nghèo 
tp trung rO rt vao vüng nông thôn, vñng dng bào dan tc thiu s chim trên 
90%); mt b phn nguO'i nghèo, ngu?i cn nghèo, ngui dng bào dan tc thiu 
s6 chxa duçic tip c.n d.y dü các djch vii xã hi ca bàn; khoãng cách giàu - nghèo 
giüa thành thj và nông thôn, gita dng bào Kinh và dng bào dan tc thiu s chua 
ducic thu hp lam ánh huàng dn sir phát trin kinh t, dam bâo an sinh xã hi và 

n dinh chInh trj cüa tinh. 

- K& qua thrc hin giám nghèo ti các dja phuang chua that dng d&u, có xà t 
1 h nghèo cOn duo'i 3%; tuy nhiên, s xã có t 1 h nghèo tir 20% dn duâi 40% 
cOn cao (52 xà), cá bit vn cOn mt s xâ có t l h nghèo cao trên 40% (xà T 
Thang, huyn MuO'ng Khuang 44,35%; xà Nm Chày, huyn Van Bàn 43,68%). 

- Vic trin khai thrc hin các ni dung tr9ng tam v giàm nghêo bn vng i 
mOt s6 xa chua dat  hiu qua nhu mong muón; mQt s6 miic tiu dé ra, nhrng ngun 1rc 

chua dam bao. 

- Vic phát trin san xut, nâng cao thu nh.p cho nguO'i dan a nhiu dja 
phucmg cOn khó khan, k& qua chua cao (nht là nguai dan vilng dng bào dan tc 
thiu sb); phát trin các hlnh thuc th chuc san xut, lien kt phát trin san xuãt 
hang hOa cOn han  chê. 
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- Vie huy dng ngun lirc trong nhân dan cOn chua tirong x1rng vài tim näng. 

- T' l h ngheo giàm nhanh nhirng chua thc si,r bn vüng; sinh k chua bn 
vttng vài nhiêu rCii ro. 

- Näng lirc cUa m)t b phn can b ca sO cOn h?n  ch nên ành huOng dn cong 
tác tham mini và Irin khai thirc hin. 

2.2. Nguyen nhân: 

a) Nguyen nhán khách quan. 

- Mt s dja bàn thi.rO'ng xuyên bj ãnh huOng bOi thOi ti&, thiên tai, lü quét, djch 
bnh,... do do ánh hithng dn phát trin san xut nông lam nghip, các cOng trInh ca 
sO hi tAng bj ãnh huOng, hu hi. 

- Vj tn dia l cüa nhiu xã xa trung tam kinh t, dja hInh chü yu là di nñi, 
chia ct m?nh,  dan cu sng không tp trung, giao thông di lai  giia các xã cOn nhi&i 
khó khn,... dn dn k& qua thirc hin giám nghèo không dng du; cong tác tuyên 
truyn mt s ncii cOn hn ch; vic thu hut doanh nghip, t chirc phát trin san xut 
gn vOi lien k& tiêu th1i g.p nhiu khó khàn,... 

- XuAt phát dim v& diu kin kinh th cUa ngirOi dan khu virc nông thôn, dc 
bit là các xà vOng cao cOn khO khàn, tnInh d dan tn h?n ch& phong t1ic tp quán lac 
hu. 

b) Nguyen nhân chi quan: 

- Nhn thirc cüa mOt  b ph.n can b và nhãn dan v giám nghèo, vuon len 
thoát nghèo cOn h?n  ch, vn cOn có ttx tuOng thi dcng, trông dcii vào sir h trçi cüa 
Nhà nuOc, nhAt là tr ngân sách nhà ni.rOc. 

- Sir länh dao,  chi do cüa mt s c.p Uy, chInh quyn thiu sâu sat, chua quyEt 
lit, sir tham gia cüa mt s t chirc c sO Dâng và doàn th cOn hn ch. 

- Mt s van bàn huOng d.n cüa Trung ixong ban hành chm, chua dông b, 
gay king tOng cho dja phuong Irong thc hin chucing trInh giàm nghèo ti dja phucing. 

- Ngun vn h trcl thirc hin giàm nghèo cOn hin ch, trong khi thu c.0 rAt lOn. 

3. Dir báo tInh hInh giai doin 2020-2025 

3.1. Thun ii: 

- Kinh t cüa tinh tip tic duy tn mirc tang tnthng cao, dOi song cüa nhân 
dan tirng buOc duçic cai thin. Tinh luOn quan tam t.p trung huy dng các ngun 
1irc d.0 tu cho mic tiêu giâm nghèo; tao  mçi diu kien d giâm ngho toàn din Va 
bn vüng. Chucing trInh giãm nghèo ngày càng ducic các cAp üy Dâng, chmnh 
quyn, M.t tr.n và các doàn th các cAp quan tam t.p trung chi dao. 
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- Trong nhftng nàm qua, thirc hin chucing trinh xóa dói giãm nghèo, các 
cp, các ngành cüa tinh dã thu thrçc nhiu kt qua và bài hçc kinh nghim v cc 
ch, chInh sách, quãn 1, diu hành, huy dng ngun lirc và chi dao,  thuc hin. C 
ch, chInh sách không chi d&ng lai  i nâng thu nh.p, giâm ht nghèo trong chun 
nghêo ma cOn m rng ra din cn nghèo d giãm tInh trang tái nghèo. 

- Ngithi nghèo, h nghèo ngày càng cO thi'rc tir phn du yuan len giâm 
nghèo; bit hçc hôi each lam an, tn diring các ca hOi  và sir diing cO hiu qua sij h 
trçx cüa Nhã nuàc và cong dng. 

- H thng t chrc can b lam cong tác giãm nghèo a các cAp ngày càng 
duçic cüng c, nâng cao chAt luçmg, cO trInh d nghip vii, có tinh thAn và thai d 
phiic vii nhân dan và trách nhim trong thirc hin nhim vi duçc giao. 

3.2. Khó k/ian, thách thá'c: 

- Ca sâ ha tAng các xA nghèo chi.ra dáp irng dü cho phát trin; ca bàn nguai 
nghèo, nguai lao dng vOng dan tc thiu s cOn thiu vic lam có thu nhp on djnh. 

- Do dja hInh phüc tap, nguy Ca v thiên tai, djch bnh luôn tiêm an có the 
xáy ra bAt clr lüc nào, sê CO tác dng Rrn trirc tip dn dO'i sng cUa nguai dan. 

- Da s ht nghèo nAm bAt khoa h9c k thut ch.m; mt s dng bào dan tc 
thiu s cOn hxu git và lam vic theo các phong t'ic t.p quán cü, lac  hu. Thu nhp 
cUa h nghèo hin chi dáp rng nhu cAn tcM thiu cuc sng; không dü tich lily d d 
phOng tai n?n,  ôm dau, mAt vic lam,... luôn tim An nguy ca tái ngheo. 

- ChuAn nghèo giai doan 2021 - 2025 dang thrçc ChInh phü xem xét, diu 
chirth, theo do dir báo tT l h nghèo dAu giai doan (nãm 2021) trên dja bàn tinh së 
tang cao (t'i l h nghèo uóc gAn 30%, tlxang duung trên 48.000 h nghèo và 
khoãng 20.000 h cn nghèo); h nghèo tp trung rO rt vào vüng nông thôn, vüng 
dng bào dan tc thiu sb,... Do 4y thách thirc trong giám nghèo bn vUng dé,i vâi 
chInh quyn các cAp rAt Rm. 

XuAt phát tr nhUng khó khän, hmn ch, dir báo nêu trên, yêu câu d.t ra cho 
các cAp, các ngành phãi có nhUng chInh sách dc thil riêng nhAm tao  diêu kin cho 
các hO nghêo, hO c.n nghèo cO di&u kiin  phát trin san xuAt, tang thu nhp, trng 
buac yuan len thoát nghêo, tin tài dam báo dOi sang n djnh, bn vng, gop phAn 
gii vmg an ninh chInh trj trên da bàn tinh, tao  sir chuyn bin manh  m cOng tác 
giám nghêo bn vting - day là chü truong, chinh sách dung dAn, do vy vic xây 
dimg D an giám nghèo bn vng tinh Lao Cai, giai doan 2020-2025 là mOt  nhim vi 
cAn thit. 
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II. CAN CU'XAY DTJ'NG DE Ar 

Nghj quyt s 01-NQ/DH ngày 16/10/2020 cüa Dai  hi  dai  biu Dáng b tinh 
Lao Cai lan thir XVI, nhim k' 2020-2025. 

PHAN THU' HA! 
MUC TIEU, NHIM VtJ, GIA! PHAP GIAI DOJN 2020 - 2025 

I. MIJC TIEU 

1. Miic tiêu tong quát 

Tao sir chuyn bin nhanh ho'n v di sng 4t chat, tinh thin cüa ng.ri 
nghèo, nht là a khu vrc biên gioi, vi1ng dng bào dan tc thiêu s; h tr?, tao nhiu 
vic lam bn vng cho ngithi lao dng. Tang ciiông d.0 tu ha thng k thu.t phic vi 
dan sinh và phát trin kinh t - xâ hi theo tiêu chI nông thôn mOi; chuyn di Co c.0 
kinh t và các hInh thüc th chüc san xut có hiu qua theo quy hoach; xây dirng xa 
hi nông thôn n dnh, giàu bàn s,c van boa dan tc; dan trI duçc nâng cao, môi 
trithng sinh thai duçc báo v; bào dam vng chic an ninh, quc phông. 

2. Mic tiêu cii the 

(1) Phn d.0 giàm t l h nghèo blnh quân tr 3-5%/nãm tri len theo chun 
nghèo tip cn da chiu áp ding cho giai doan 2021-2025, trong do t 1 h nghèo 
trên dja bàn các huyn nghèo, xâ nghèo giàm tr 6%/nám trà len. Giãm h cn 
nghèo hang näm tr 2.000 h tth len. Dn näm 2024, huyn Bão Thing và thành 
pM Lao Cai co bàn không cOn h nghèo. 

(2) Phn du trên 60% s xà có t' l h nghèo dat  chun tiêu chI xây drng 
nông thôn mài. 

(3) 100% lao dng thuc h nghèo, h cn nghèo trong d tui lao dng có 
nhu cu du thrc M trçi dào tao  ngM và giài thiu vic lam. 

II. NHIM VU CU THE 

1. Nâng cao thfrc tçr giác thoát nghèo ctia h nghèo, ngirOi ngheo 

- DAy mnh aM thoai giãm nghèo tai Co sâ, chü dng nm bat tlnh hInh tu 
iirâng, du lu.n cUa nguOi dan, tip nhn thông tin phãn ánh cüa báo chI v nhffiig 
khó khän, vuàng mAc và nhng bAt c.p, han  ch trong qua trinh triEn khai thçrc hin 
chuong trinh giãm nghèo nhanh và bn virng a các dja phuong Irong tinh. 

- To diu kin d chInh nguOi nghèo duçic tham gia vào qua trmnh truyên 
thông; khth dy chI chü dng, tinh thn tir hrc, t1r cung, viicyn len thoát nghèo, 
lam giàu chinh dáng; chü tr9ng aM m&i nti dung, hInh thüc và phuong pháp tuyên 
truyn, 4n dcng giãm nghèo phii hçp vài thirc tin nh.n thirc, van hOa cüa trng dan 
tc. Tang cuOiig vai trO cUa CáC co quan thông tin dai  chiing, các trang tin din ttr 
cüa các ngành, dja phuong trong vic tuyên truyn, vn dng thirc hin mvc  tiêu 
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giàm nghèo bn virng. 

- Xây drng mô hInh T ttr quãn giãm nghèo d tp hçTp các h khá giá hoc 
dã thoát nghèo vOi các h nghèo, cn ngheo giip nhau giãm nghèo bn vng. 

- Co ch d khen thithng kjp thai di vói các tp th, cá nhân dang k thirc 
hin hoàn thành virçrt mic tiêu giãm nghèo, dang k thoát nghèo, có nhiu dóng 
gop cho Cong tác giám nghèo và nhtthg gucing sang thoát nghèo din hInh tiêu 
biu. 

2. TAng thu nhp cho h nghèo, h cn nghèo, h dan tc thiêu so 

- Nâng cao chAt krçing ngun nhân lirc gAn vâi tao  vic lam n djnh cho lao 
dng thuc h nghèo, h cn nghèo: Huàng tii tp trung dào tao  trInh d trung cAp 
ngh trâ len cho trên 23.000 lao dng, nhm dáp img yeu cu tham gia thj trixang 
lao dng 6 trong nuac và nuac ngoài theo hcip dng lao dng ho.c dê tang nãng 
suAt, thu nhp. Thigrc hin t& các chmnh sách djnh huâng ngh nghip cho hc sinh 
ph thông trên dja bàn các xã; chinh sách h tr dào tao  ngh cho lao dng nông 
thôn. 

- Xây drng và nhãn rng mô hInh giãm nghèo phi nông nghip, khyi 
nghip, khài sir kinh doanh, da dng hOa sinh k cho ngithi nghèo: H trg xây 
dmg, phát trin và nhân rng trên 180 mô hInh giãm nghèo phi nông nghip, tao 
vic lam và thu nh.p n djnh cho nguai nghèo thông qua các sang kin giãm nghèo 
hiu qua, khâi nghip, khOi sir kinh doanh, phát trin ngành ngh truyên thông 
(tiu thu cong nghip), cung üng djch vi1 t?i ch (nhAt là các djch vii du ljch, gan 
vâi cãnh quan, van hóa, ljch si:r,...), buôn ban nhô. Thirc hin có hiu qua các 
chInh sách h trçr phát trin san xuAt, xây drng và phát trin các chui lien kt giá 
trj trong linh virc san xuAt nông nghip. 

- Thiic hin Co hiu qua chInh sách h trçl di lam vic có thai hn a rnrac 
ngoài cho lao dng thuc h nghèo, h cn nghèo, h dan tc thiu s (blnh quân 
khoãng 03 ngithi/xâlnäm di lam vic cO thai han  nuâc ngoài). Tip tiic ma rng, 
dAy m?nh  hp tác v giái quyt vic lam vOi tinh Van Nam, Trung Quôc. 

- Cung cAp thông tin thj tnrO'ng lao dng, djch vi h trçi tim kim, k& ni 
vic lam: T chirc các hi ch? vic lam, phiên giao djch vic lam, các hInh thirc 
quãng bá thông tin vic lam tai  dja bàn các xã (bInh quân mi nãm t chüc 50-70 
phiên giao djch!näm); i.m tiên các xä nghèo theo Nghj quyt s 20-NQ/TU ngày 24 
tháng 5 näm 2019 cüa Ban Thix&ng vi Tinh ñy v giâm nghèo ben vüng dôi vai 
các xã Co t 1 h nghèo tr 40% trâ len dn ht nãm 2020, tAm nhIn den näm 2025, 
Co xét dn näm 2030 (bInh quân 01 lAnIxInäm). 

- Di mâi mnh me c ch h trg giàm nghèo theo huOng han  ch cho 
không, chuyn manh  sang h trçi cO diu kiin, cho vay, h trçi gián tip nh.m dAy 
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m.nh phát trin kinh t h gia dInh, giãm tu tuO'ng ' lai, trông chô' vào sir h trq 
cüa nhà nithc. 

- Nghiên ciru xay dirng chInh sách dc thu h tr? giãm nghèo bn vrng: (1) 
Trçi cp hang tháng cho h nghèo không con src lao dng, mirc trq cp hang tháng 
bang mirc chun trq cp, trg giüp x hi cüa tinh theo trng thi ks'. (2) Chinh sách 
khuyn khich thoát nghèo bn vfrng, các h nghèo däng k cam kt thoát nghèo 
bn vüng, không tái nghèo, tái cn nghèo du?c h trçl läi suit vay vn 0% trong 
thi gian tr 03 dn 05 näm. (3) Chinh sách h trq ngithi lao dng chü dng tim 
kim vic lam có hçp dng lao dng ttr 06 tháng trâ len (tin tàu xc khi lam vic xa 
ncii cu lrü, tin khám süc khôe). (4) Co chInh sách h trçl doanh nghip khi tao  vic 
lam, dào t?o  ngh cho ngui lao dng tir Qu5 Báo him tht nghip thông qua 
quãn l, theo dOi, xác nhn cUa Trung tam Djch vi vic lam. 

3. H trçr h nghèo, cn ngheo tip cn các djch viii xä hi co' bàn 

3.1. V Gido djc và Dào tçzo: Huy dng ngun 11rc d tAng cithng c s vt 
chAt tnring lap h9c; thirc hin hiu qua các dr an h trç giáo diic mien nüi, vUng 
dan tc thiu s và vñng dc bit khó khän, duy trI và phát triên h thng tnrang 
ni trü, bàn trü, tao  diu kiên h9c tap thun icri cho con em các dan tôc thiu so 
vüng sau, vüng xa. Th%rc hin hiu qua chInh sách min, giãm h9c phi, h trçY chi 
phi h9c tp di vâi h9c sinh nghèo các cAp, b.c hQc theo quy djnh hin hành; tip 
tc thirc hin chInh sách tin digig iru dAi di vai h9c sinh, sinh viên và các chinh 
sách khác, nhAt là sinh viCn thuc h nghèo vüng dng bào dan tc thiu s; duy 
trI, cao chAt lucrng ph cap và xóa mu 100% các xä, 80% thanh niên trong d tuôi 
dt trinh d giáo dc ph thông và twmg ducmg; xóa mu chU miIc d 1, mirc d 2 
khoàng 5.000 ngithi trong d tui tü 15-60, náng t l nguOi biêt chit len 95,5%. 
PhAn dAu dn näm 2025, l trithng h9c dat  chuAn quc gia 68%. 

3.2. V Y 1: Tang cuang d.0 tu xây drng co' sâ ha thng, cung cAp các trang 
thit bj cho các tram y t xA, dc bit là các xA vüng sau, vüng xa, vüng dông bào 
dan tc thiu s; dAy mnh thirc hin các giâi pháp d thrc hin mvc  tiêu bao phü 
bão him y th toàn dan, trong dO chü tr9ng tuyên truyn nâng cao nhn thüc cüa 
nguai dan v lçi ich tham gia báo him y t& phAn dAu dn näm 2025 t l ngu?ñ 
dan có the báo him y t dat> 98% dan s& 

3.3. V nhà 6' cho h3 nghèo: Tip tiic 4n dng, huy dng ngun 1?c  xã h)i 
hóa d h trçi cài thin nhà i cho h nghêo, u'u tiên h nghèo có nguai cao tuoi, 
nguai khuy&t t.t, h nghèo & vting dàc bit khó khAn, vüng sâu, vñng xa, h nghèo 
& các xä xãy dimg nOng thOn mâi. Cor ban khOng con h ngheo nba tam. 

3.4. V nwác szch và v sinh môi trithng: Huy dng ngun 1irc tiêp tiic thirc 
hin Chucrng trInh nu&c sch và v sinh môi tru&ng nông thôn, phân dAu,...; tang 
cu&ng tuyên tmyn nâng cao nh.n thuc, thüc, trách nhim ye nu&c sach  bAo v 
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môi trithng cho nhân dan, dc bit là vic sir dung tit kim ngun rnróc và s1r 
ding nhà tiêu hçp v sinh; duy trI thithng xuyên các phong trào v sinh môi trix&ng 
tai các vUng nông thôn. 

3.5. V thông tin - truytn thông: Xây dirng và cüng c h thng thông tin - 
truyn thông co' sâ nhm dam bão thông tin v các chInh sách cüa Dãng và Nhà 
nuOc, thông tin phát trin kinh t, chInh trj, van hoá - xã hi, khoa h9c k5' thuât 
ducic dtxa dn phiic vii nguii dan; gop phn thñc dy phát trin kinh th, nâng cao 
di sng van hoá, tinh thin cüa ngiiô'i dan; ngàn chin, dy lüi nhitng thông tin sai 
trái, phán dng cüa các th lirc thñ djch, gop phAn dam báo an ninh, qu& phông, 
dc bit a khu c yang sâu, viing xa, ng dông dng bào dan tc thiu sé,. 

4. T chfrc các phong trào thi dua giãm nghèo 

- Phát dng phong trào thi dua "Lao ai chung tay vi ngu'ôi nghèo" den 
toàn th nhân dan; t ch'Crc các hot dtng, các chucmg trInh ton vinh các doanh 
nghip, tp th& cá nhân có nhiêu dóng gop v ngun hrc, cách lam hiu qua trong 
cong tác giâm nghèo. Kjp thai khen thinmg, biu duang và nhân rng nhUng 
giro'ng din hinh tiên tin trong giãm nghèo và thirc hin cong tác giám nghèo. 

- Uy ban Mt trn T quc Vit Nam và các doàn th chInh trj - xâ h)i tich c1rc 
phát dng các phong lrào h trçv, giüp di h nghèo d thoát nghèo bn vüng; vn dng 
các t chirc, cá nhan, doanh nghip, nhAt là dông h9, xóm lang cüng chung tay M trçy, 
chia sé trong cuc sng và trong lao dng, san xuAt d nguài nghèo yuan len thoát 
nghèo. 

5. Cong tác can b cho giãm nghèo 

- Tip tiic rà soát, dánh giá chit luçrng di ngü can b, cong chüc xà, dc bit 
là chüc danh ngixai dung d.0 cp üy, chInh quyn các xa (BI thu Dáng üy, Chü 
tjch UBND). Thirc hin luân chuyn, diu dng can b có dü phm ch.t do th'rc, 
näng 1irc, trInh d dn Cong tác t?i  các xA cO t 1 h nghèo cao; các xà vüng dng 
bào dan tôc thiu s& 

- Giao trách nhim, chi tiêu thi dua ci1 th dM vOi cp Uy dãng, chInh quyn 
và can b dáng viên cp huyn, xã dtc bit là ngithi dirng du trong vic thirc hin 
miic tiêu giãm nghèo bn vftng. Thirc hin dánh giá mirc d hoàn thành nhim vii 
cüa các tp th, cá nhan trong giãm nghèo, lam cci sâ cho vic d bat,  luân chuyn, 
b nhim, nâng lirang, khen thuang, k lut... theo quy djnh. 

- Chü tr9ng vic dào tao,  tp hun, bM duöng nâng cao näng lc quãn l, 
chuyên môn, trình d nghip vii cüa di ngfl can b cp huyn xä thirc hin nhim 
giãm nghèo trong giai doan mài. 

6. Thtrc hin có hiu qua các dr an thành phn Chuang trInh miic tiêu quôc 
gia giám nghèo bn vng giai doan 2021 - 2025; Nghj quyt s 20-NQ/TU ngày 24 
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tháng 5 näm 2019 cüa Ban Thuông vi Tinh üy v giãm nghèo bn vftng di vi 
các xä Co tr 1 h nghèo tü 40% tr& len dn ht näm 2020, thm nhIn dn 2025, cO 
xét dn näm 2030; các d an tr9ng tam cña Tinh Uy, giai don 2020 -2025 nhm 
gOp phn giàm nghèo bn vtng. 

III. GIAI PHAP THIIC HI1N 

1. Tang cithng sir lãnh dao  cüa cp üy, sir diu hành cUa chinh quyn, phát 
huy vai trO cüa Mt trn T qu& và các doàn th chInh trj - xâ hi dôi vài cong tác 
giàm nghèo; phân cong dãng vien a chi bc thôn, bàn, ti dan ph giüp dO h nghèo. 
Dua chi tiêu kt qua thrc hin giãm nghèo bn vlrng vào tiêu chi dánh giá cp üy, 
chInh quyn, doàn th hang näm. 

2. T chirc tht cac cuc rà soát h nghèo, h cn nghèo hang näm; xác djnh 
rO nguyen nhân nghèo cüa trng h nghèo d d ra các giài pháp hUu hiu h tr? h 
nghèo vuon len thoát nghèo. 

3. EMy mh truyn thông nh.m thay dM và chuyn bin nhn thirc trong 
giàm nghèo, v.n dng nguai nghèo, h nghèo, ngithi chi.ra cO hoc thiu vic lam 
phát huy khã näng cüa bàn than, tip nhn và sir diing có hiu qua chInh sách, 
ngun hrc h6 trçi cüa nhà nuâc chü dng ph.n dtu thoát nghèo, không trông ch&, 
laj vào Nhà nuOc. 

4. Tp trung huy dng và sir dimg hiu qua các ngun 1irc dau tu giãm nghèo 

- Sü diing kjp thai, có hiu qua các ngun l%rc dau tu t1r Chucing trInh miic 
tiêu quc gia Giãm nghèo bn vftng giai don 202 1-2025, Chixcmg trInh m1ic tiêu 
quc gia Xây dirng nông thôn mai giai doan  2021-2025 và Chucmg trInh phát trin 
kinh t - xã hi vüng dng bào dan tc thiu s và min nñi giai doan 202 1-2030. 
Uu tiên b trI ngun vn theo k hoach trung han  và k hoch hang näm cho các 
xã nghèo, vüng dng bào dan tc thiu s dam bão dU ngun 1irc d thc hin các 
chInh sách, cu ch h tr giám nghèo; hang näm can di, b tn them ngân sách dja 
phi.rmg thrc hin các mic tiêu v giám nghèo. Ph.n du b tn ngun kinh phi cho 
chuong trInh giãm nghèo chim tr 5-6% vn du ti..r toàn xä hi. 

- Tang cithng buy dng ngun lrc ngoài ngân sách Nhà ni.ràc phic vii cong 
tác giám nghèo. Tip tiic 4n dng sr tài trçi cUa các t chüc quc t, các tp doàn 
kinh th, thng cong ty, doanh nghip có tim lirc trong và ngoài tinh dê h trq các 
dja phucmg và Nhãn dan thirc hin miic tiêu giãm nghèo. 

- Nghiên ciru ca ch phân b ngun 1?c,  uu tiên phân b vn dau tu tr ngân 
sách tinh cho các dja phuang thirc hin vuqt mic tiêu giám nghèo hang 11am. Thrc 
hin lng ghép các ngun vn tr the chuong trinh, dir an khác vài chuong trInh 
giãm nghèo d tang hiu qua dAu tu. 
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- Tang ci.räng nhân 1rc và nâng cao nãng 1rc cho can b th%rc hin cong tác 
giám nghêo, an sinh xã hi a ca sâ, dc bit quan tam di vài các xA vüng có diu 
kin kinh t - xä hi dc bit khó khän, chü trQng phát trin h thng mng hiói an 
sinh xã hi d giiip dO di tirçing ngithi nghèo, ngrni có hoàn cmnh khó khàn, 
ngtthi yu th trong xã hi. Thirc hin dung, kjp thai các chInh sách hin hành d 
dam bão cho ngiiai nghêo duçic hu&ng dÀy dü cac ru dãi v giáo dtic, y té, an sinh 
xã hi và các chInh sách mài dnyc ban hành. 

- Phát dng manh me phong trào dóng gop vào "Qu vi nguai nghèo" và 
buy dng ngun kinh phi t1r xâ hi hóa dn mi t chüc kinh tê, xâ hi, các tang 
lap dan eli, nhÀm huy dng ngun 1irc chia sé trách nhim cong  dng d h trçl h 
nghèo có khó kbän v nhà a duçc h trg sra chtta, lam nhà mâi. 

- Nghien c1ru b sung chInh sách dc thu cüa dja phtrang, dê xuât chinh sách 
dM vai h thoát nghèo nhm thtc dAy, khuyt khIch các h nghèo däng k thoát 
nghèo. 

- Khuyn khIch các thành phÀn trong xà hi kbâi nghip, d.c bit khai dy 
tinh thAn khâi nghip trong thanh niên, gOp phAn chuyn djch cci cAu kinh t, cci cAu 
lao dng tao  vic lam nâng cao thu nhp cho ngiiai dan và h trç an sinh xä hi. 

- Tip tVc  tang cithng trin khai các bin pháp ngn chn nguy co tái nghèo; 
theo d, các ngành, dja phixo'ng t.p trung tuyên truyn nâng cao nhn thüc cüa 
nhân dan, nhAt là ho nghèo; thirc hin cO hiu qua các chtro'ng trinh dào to ngh& 
giãi quyt vic lam; chñ tr9ng cOng tác khuyn nông - lam - ngil nghip, huàng 
dn each lam an cho h nghèo, h cn nghèo; h trç các mô hInh chuyn giao tiên 
b k thut, mô hInh san xuAt chuyên canh t.p trung theo hliàng san xuAt hang hóa 
d nguai nghèo d tip c.n và tham gia; huy dtng ngun hrc trong cong  dng dóng 
gop xây d%rng "Qu' vi nguai nghèo" d h trq cho nguai nghèo, gop phAn han  ch 
và ngän chn nguy c tái nghèo trên dja bàn tinh. 

- Tang cithng cong tác kim tra, giám sat dánh giá kt qua thrc hin, gn vai 
sc kt, tng kit, rñt kinh nghim trong cOng tác t chirc trin khai thirc hin chuo'ng 
trInh giãm nghêo. Lam tht cOng tác thi dua khen thuô'ng d kjp thai dng viên nhUng 
tp th, cá nhân CO thãnh tich xuAt sc trong sir nghip giám nghèo cüa tinh. 

IV. NHU CAU VON THUC fflN BE AN 

- Nhu cAu v,n: 50.000 t5 dng d thuc hin eác miic tiêu giãm nghèo, thrc 
hiên các chinh sách giàm nghèo trén dja bàn toàn tinh; trong do nhu cAu von thirc hin 
các nhim vi cüa D an: 491 t dng, cii th& 

- Vn ngân sách: 419 t3 dng 

- Vn nhân dan dOng gop: 72 t dng. 

(Phy lyc 03, 04, 05 kern theo,) 
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V. HIU QUA D AN 
A• 1.Vekinhte 

- Tang thu nhp bInh quân du ngiri cho ngithi dan, dông thai dua ra các 
giãi pháp nhm huy dng thi da các ngun lrc phiic vii phát trin kinh th - xà hi 
cia dja phuung tr các chucmg trInh giãm nghèo, dóng gop vào sr phát trin chung 
cüa tinh Lao Cai. 

- Gop phn thu hçp khoáng each thu nhp giüa khu vrc thành thj và nông 
thôn; gita dng bào Kinh và dng bào dan tc thiu s. 

2. V xã hi 

- Gop ph.n nâng cao nhn thüc, nâng cao näng lrc, cflng nhu khã näng tip 
c.n cUa nguii nghèo và các djch v11 phát trin san xut, djch v11 xã hi. 

- Tao duçic phong trào xoá dói giàm nghèo sâu rtng, sôi dng trên kh.p các dja 
phuong theo hirOng phu(mg chm xâ hi hoá, thu hñt sir tham gia tIch circ ciia toãn xà hi. 

- H thng chInh sách xã hi tIch clrc, dung dn gop phn dng viên du?c 
toàn xa hi tham gia thirc hin; mang li cho nguii dan mt cuc sang t& dçp 
trong xã hi. 

- On djnh v qu& phông - an ninh, trt tçr an toàn xà hi duc gi vffiig gop 
ph.n tIch circ vào phát trin kinh t - xa hi, xoá dói giám nghèo bn vcrng. 

PHN THU' BA 
TO CH1YC THU'C HIN 

I. LANH DAO,  Cm DAO THIJ'C fflN BE AN 

Ban Chip hành, Ban Thng vii Tinh u, trirc tip, thung xuyên là Thing trrc 
Tinh chiu  trách nhim länh dao,  chi do qun trit, to chirc, kiêm tra, giám sat, dánh 
giã th1rc hin Dê an. 

II. PHAN CONG TRACH NHIM TH1C HIN BE AN 
1. Ban can sij Bang UBND tinh chi do các So', ban, ngành cO lien quan 

triên khai thirc hin dam bão hoàn thành mvc  tiêu Dê an; theo döi, tong hçp và báo 
cáo kêt qua thrc hin dê an theo dnh yêu câu. 

2. Ban Tuyên giáo Tinh Oy chi dio các ccr quan thông tin truyên thông to 
chüc tuyên truyên, vn dng các doanh nghip, nguñ dan tIch circ tham gia các ni 
dung Dê an. 

3. Các huyn üy, thj u, thành uy, dãng bçi triyc thuc chi dao  UBND các 
huyn, thj xa, thành ph6, cãc don vj tnic thuOc xãy dimg d an, k hoach t6 chiic 
triên khai thirc hin Dê an trén dja bàn dam báo phü hçip v&i Dê an nay và thirc tin 
da phucing; dông thii tIch circ huy dng các nguôn von ti ngân sách huyn, thj xa, 
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thành ph& các nhà tài trçir, các ngun vn tr Nhân dan d dua vào du lit phát trin 
giai don 2020 - 2025. 

III. CHE DQ HU'ONG DAN, DON DOC, KIEM TRA, GIAM SAT, 
THÔNG TIN, BAO CAO, S KET, TONG KET: Djnh k3i 6 tháng, hang näm, 
giüa và cui nhim k' co' quan chü tn có trách nhim phi hçp vOi các Co quan, 
don vi,  các dja phuong có lien quan báo cáo kt qua trin khai thirc hin D an vOi 
Tinh u, Ban Can sir Dãng UBND tinh; chü dng d xut b sung diu chinh, b 
sung nhim vçi, giãi pháp thirc hin D an cho phü hcp vói yêu cAu nhim vii thirc 
th, dam bão hoàn thành thing 1?i  các mic tiêu, nhim v cüa d an. 

Trên day là D an "Giám nghèo ben vQiig tinh Lao Cai, giai do?n 2020 — 2025"; 
các Co quan, t chüc, cá nhân có lien quan can cr thirc hin./. 

Noinhân:  
- B ChInh trj, 
-Ban Bithir, 
- Ban Can sir Dâng Chinh phü, 
- Các Ban xãy dimg Dãng Trung iwng, 
- Vn phông Trung ucing Dâng, 
- Bt5 Lao dng — Thuong binh va Xä hi, 
- Dâng üy Quân khu 2, 
- Các die Tinh üy viên, 
- Ban Can sr Dãng, Dáng doàn trrc thuc, 
- Các Dâng b trirc thuc Tinh ñy, 
- Các sâ, ban, ngành, doàn the tinh, 
- Lânh do Van phông Tinh ui', 
- Chuyên viên TH Van phông Tinh us', 
- Lru Van phông Tinh ui'. 

Dng Xuân Phong 



Phti 1iic 01: KET QUA GIAM NGHEO GIAI DOiN 2016-2020 
Kern theo D an sd 10-DA/TUngày 11/12/2020 cia Tinh iy Lao Cal 

STT Huyn, thành ph 

Theo kt qua 
diêu tra ho 

nghèo, cn nghèo 
näm 2015 

Näm2016 Näm20l7 Näm20l8 Näm2019 Näm2020 

S6h 
nghèo 
(ho) 

Tilh 
ngheo 
(%) 

Sh 
nghêo 
cOn Iai 

(he) 

TIh 
nghêo 
cOn Iii 
(%) 

T I 
giãm 
nghêo 
trong 
nAm 
(%) 

Sóh 
ngho 
cOn Ii 

(ho) 

Tlh 
nghêo 
cOn Ii 
(%) 

T I 
giäm 
nghèo 
trong 
näm 
(%) 

S6h 
ngheo 
cOn Iai 
(he) 

TyIh 
nghèo 
cOn lal 
(%) 

Ty I 
giãm 
ngheo 
trong 
näm 
(%) 

Sh 
nghèo 
cOn Ii 
(he) 

TIh 
ngheo 
cOn III 
(%) 

T}' I 
giäm 
nghèo 
trong 
nOm 
(%) 

86ho 
nghèo con 

Ii (ho) 

TIêh 
nghèo cOn 

Ii (%) 

TOAN TENII 53.605 34,30 43.835 27,41 6,90 35.746 21,81 5,60 27.364 16,25 5,56 19.708 11,46 4,79 14.347 8,22 

I ThOnh ph6 Lao Cal 825 2,92 601 2,08 0,84 407 1,38 0,70 235 0,75 0,63 149 0,46 0,29 215 0,58 

2 Huyn BâoThng 8.166 28,64 6.002 20,49 8,16 4.348 14,40 6,08  3087 9,98 4,42 2.165 6,91 3,07 1.488 4,97 

3 Huyn BOo YOn 6.186 31,34 5.319 26,40 4,93 4.351 21,27 5,13 3551 17,16 4,11 2.860 13,64 3,52 2.112 10,00 

4 Huyn Bc HO 7.183 55,62 6.131 47,21 8,42 5.169 38,92 8,28 3.834 28,25  10,67 2.607 18,82 9,43 1.850 13,08 

5 F1uyn Si Ma Cai 3.865 57,01 2.953 42,46 14,55 2.336 32,86 9,60  1.661 22,96 9,90 1.221 16,35 6,61 1.000 13,09 

6 H. MiRmgKhiiang 7.223 56,80 5.765 44,44 12,36 4.937 37,36 7,07  3.714 27,73 9,63 2.704 19,84 7,89 1.943 13,99 

7 1-1uyn Bat Xat 7.505 45,10 6.110 35,48 9,62 5.003 28,33 7,15 3.960 22,04  6,29 2.774 15,09 6,95 2.042 11,78 

8 Huyn Van Ban 6.622 35,17 5.425 28,25 6,92 4.372 22,28 5,97  3507 17,64 4,64 2.627 13,09 4,55 1.890 9,30 

9 Thj xâ Sa Pa 6.030 50,74 5.529 44,90 5,84 4.823 37,40 7,50  3815 28,38 9,02 2.601 18,82 9,56 1.807 13,55 



Phu luc 02: MUC TIEU GIAM NGHEO GIAI DOILN 2020-2025 
Kern theo D an s 10-DA/TU ngày 11/12/2020 cta Tinh áy Lao Gal 

TT 
Huyn, thj 
xa, thành 

pho 

Näm 
2021 

(T' I h 
ngheo 
con 1i 

theo 
chuAn 
nghèo 

giai don 
2016- 
2020) 

Miic tiêu giãm nghèo theo chuii nghèo 2021-2025 

Näin 2022 Näm 2023 N1m 2024 Näm 2025 

Tng s 
hO trên dja 
bàn (hO)  

St h 
nghêo 
(hO) 

T' 
1 h 
nghè 

o 
(%) 

TongsO 

dja bàn 
(hO) 

So hO 
ngheo 

giãzn (hO) 

T' 1 h 
nghêo 

giãm (%) 

. 
Sôht 
nghèo 
cOn lai 

(hO) 

T1h 
nghèo 
cOn lai 

(%) 

Tôngsô 
hO trén 
dia bàn 

(hO) 

Sóhi 
nghêo 
giãm 
(hO) 

T'l 
giãm 
righèo 
(%) 

S6h 
nghèo 
cOn 1i 

(hO) 

T1h 
nghèo 
cOn 1i 

(%) 

Tngs 
hO trén 
da bàn 

(hO) 

Sôh 
nghào 
giãrn 
(hQ) 

T' lé 
' 

hQ  
nghèo 

. 
giãm 
(%) 

SOhô 
ngheo 
cOn 1?i  

(hO) 

T'l 

hO 
nghèo 
(%) 

Cong 6,5 180.033 45.500 25 181.834 12.800 7,29 32.700 17,98 183.652 9.570 5,4 23.130 12,59 1S5.489 8.500 4,7 14.630 7,89 

1 TP Lao Cal 0,26 37.371 1.000 3 37.745 400 1,09 600 1,59 38.122 300 0,8 300 '0,79 38.503 150 0,4 150 0,39 

2 BãoThäng 4,03 31.949 5.900 18 32.268 1.900 6,07 4.000 12,40 32.591 1.700 5,3 2.300 7,06 32.917 1.600 4,9 700 2,13 

3 BãoYén 8,78 21.881 6.500 30 22.099 1.700 7,99 4.800 21,72 22.320 1.500 6,9 3.300 14,78 22.544 1.200 5,5 2.100 9,32 

4 BátXát 8,29 18.571 6.500 35 18.757 1.600 8,88 4.900 26,12 18.944 1.400 7,6 3.500 18,48 19.134 1.300 7,0 2.200 11,50 

5 BdHà 10,65 13.990 5.700 41 14.129 1.500 11,02 4.200 29,73 14.271 1.000 7,3 3.200 22,42 14.413 900 6,5 2.300 15,96 

6 
MtiOng 
Khi.wng 

10,54 13.766 5.900 43 13.904 1.800 13,37 4.100 29,49 14.043 970 7,2 3.130 22,29 14.183 900 6,6 2.230 15,72 

7 SiMaCai 9,53 7.543 3.000 40 7.618 700 9,58 2.300 30,19 7.694 600 8,1 1.700 22,09 7.771 500 6,7 1.200 15,44 

8 SaPa 9,23 14.678 5.500 37 14.825 1.600 11,16 3.900 26,31 14.973 900 6,3 3.000 20,04 15.123 750 5,2 2.250 14,88 

9 VãnBàn 7,58 20.285 5.500 27 20.488 1.600 8,08 3.900 19,04 20.693 1.200 6,0 2.700 13,05 20.900 1.200 5,9 1.500 7,18 
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Phi luc 03: TONG HP CHI TIEU KE HOiCH CHIA THEO CAC DU' AN, CHINH SACH 
Kern theo D an sd 10-DA/TUngày 11/12/2020 cia Tinh iy Lao Cal 

TT Các chi tiêu Don vi Tong so 
Trongdó 

Nam 2021 Nam 2022 Nam 2023 Nam 2024 Nam 2025 Ghi chü 

1 Dào to ngh 

a 
H trçl kinh phi dào 
tii trInh d Cao dAng 

S ngir?ii dào tio Ngrii 6.450 950 1.150 1.250 1.450 1.650 

Kinh phi T'dng 116 17 21 23 26 30 

b 
H trçl kinh phi dâo 
tti trInh d Trung 
cAp 

S ngithi dào to Ngini 16.570 2.270 2.700 3.250 3.750 4.600 

Kinh phi Tdng 298 41 49 59 68 83 

2 

H trQr kinh phi xây 
th.ing và nhân rng 
mô hInh giãm 
nghèo phi nông 
nghip (37 xã 
ngheo) 

a Mo hinh Mo hInh 185 37 37 37 37 37 (37 xâ nghèo) 

b Kinh phi Tdng 55 11 11 ii Ii 11 (300tr/môhInh) 



TT Các clii tiêu Don vi i ong so 
TrongdO - 

Näm 2021 Näm 2022 Nãm 2023 Nãm 2024 Nãm 2025 Ghi chá 
A H trq truyen 

A thông, liçc nghe, 
. ngoi ngü, kien 

thiic cn thit cho 
lao dng tham gia 
xut khu lao dng 

0 

a S ngii?i Ngix&i 1.905 381 381 381 381 381 
(BQ 

O3nguii/xa/nam x 
127 xã) 

b KinhphI Tdng 29 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

H trj kinh phi d 
to clue phiên giao 

dId V1d lam ti 
các xã 

a Phiên giao djch Phiên 350 70 70 70 70 70 

b Kinh phi T' dng 5 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 (15 tr/phiên) 

5 

A Von ngan sách tinh 
üy thác qua Ngân 
hang CSXLIcho 
vay các xã nghèo 
theo Nglij quyt sii 
20-NQ/TU 

T'dng 185 37 37 37 37 37 
(Hin nay can 37 

xä.BQOI 
t'/xâ/närn) 



Phi hic 04: TONG HP NGUON VON NGAN SAd NHA NU'OC THEO cAc D1f AN, CHNH SACH GIAI DOiN 202 1-2025 
Kern theo D an sd 10-DA/TUngày 11/12/2020 cüa Tinh iy Lao Cal 

D VT: Ti don 

TT Các chi tiêu Tong so 
Trongdó 

Ghichü 
Nam 2021 Näm 2022 Nam 2023 Nam 2024 Nam 2025 

TONG SO 419 76 80 84 90 90 

1 Dãotionghê 145 21 25 29 35 35 

Caodng 60 8 10 12 15 15 

Trung cAp 85 13 15 17 20 2Q 

2 

H trq kinh phi xãy dtrng và 
nhânrngmôhInhgiãm 
nglièo phi nông nghip (37 xa 
nghèo) 

55 11 11 11 11 11 

H trq truyn thông, hQc nghê, 
ngoii ngui', kin th(rccn thit 
elm lao dQng tham gia xaat 
khãu lao dng 

29 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

4 
H trl kinh phi d t chtrc 
phiên giao dlch  vic lam tii 
cac xä 

5,25 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Vn ngân sách tinh üy thác 
quaNganhangCSXHchovay 
cac xa ngheo theo Ngh quyet 
s 20-NQ/TU 

185 37 37 37 37 37 



Phu Inc 05: NGUON VON THU'C lIEN oE AN GIAM NGHEO BEN VUNG 
Kern theo D an sd JO-DA/TU ngav 11/12/2020 ci'ia Tinh i'y Lao Ccii 

Don vi:  T' dng 

ST 
T 

Nôi (lung 

Nhu c1ti von giai doin 2021 - 2025 

Trong do: 

Tong so 

VOn ngãn sách 

Von 
trãi 

phiêu 
ChInh 

pliO 

VOn 
doanh 
nghi 
p nhã 
nu'O'c 

VOn 
(ILl tu' 

., 
cua 

, 
cac 

(Ioaflh 
nghip 

tn 
n ii an 

Von 
nhân 
(Ian 
dóng 
gop 

Von tIn 
ding 

Von 
khác 

Ghi 
chO Tong so 

tu' 
NSDP 

Von su' 
nghip 
NSDP 

Von 
Chu'ong 

trmnh mic 
tiêu quOc 

gia 

NSTW 
h tro' 
co muc 

tiêu 

Viii 
vay 

ODA 

Dãu tn 
qua b 
ngãnh 
Trung 
trong 

TONG C9NG 491 419 0 186 88 145 0 0 0 0 0 72 0 0 

I Dto to nghê 216 145 0 0 0 145 71 

a Cao däng 72 60 60 12 

h Trungcâp 144 85 85 59 

2 

Ho tro' kinh phi 
xay dt,rng vã iihãn 
ung mô hinh 
giãm nghèo phi 
nông ngIiip (37 
xã nghèo) 

56 55 55 



// 

ST 
NOi (lung 

Nhu cilu vn giai doiii 2021 - 2025 

Trong do: 

ong SO 

Von ngân sãch 

Voii 
trái 

phicu 
Chinh 

j)I1ii 

Von 
(Ioanh 
ngliiç 

pnha 

fluoc 

Von 
(Ian tn 

CUd 

C1C 

døiflhi 
nghiçp 

tn 
iihãji 

Von 
nhãii 
dan 
dong 

gop 

Von tin 
(lung 

VOn 
khac 

Clii 
din Toiig SO 

A 
Da tu 
NSDP 

Von sir 
nghicp 

- 
NSDP 

Von 
Chuong 

trinli niuc 

tiêu (juOc 
gia 

NSTW 
- 

ho tro' 

comuc 
ticu 

Von 
vay 

ODA 

A Dan tii' 
qua hO 
ngành 

Trung 
u'o'ng 

3 

1-lô try truyên 
thông, hyc iighê, 
ngoi iigii', kin 
thO'c cn thiêt cho 
lao dng thani gia 
xuãt khau lao 
dng 

29 29 29 

lb tn kinh phi dé 
to chuc phiIên giao 
(Itch viêc lain tai 
Cac xa 

4 

5 

Von ngumn sack 

tinh Oy thac qua 
Ngin hang CSXII 

chovaycãcxä 

nghèo theo Nghij 
quyêt s6 20-
NQ/TU 

185 185 185 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

		2021-01-14T08:52:59+0700
	Việt Nam
	Tỉnh ủy Lào Cai<TULAOCAIQTB1@TULAOCAI> đã ký lên văn bản này!




