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KẾ HOẠCH 

Giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn huyện Si Ma Cai 

 

Thực hiện Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND 

huyện Si Ma Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021,UBND huyện Si Ma Cai xây dựng kế hoạch 

giảm nghèo năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện hiệu quả các dự án, chính sách giảm nghèo trên địa bàn để tạo cơ 

hội cho người nghèo, hộ nghèo có điều kiện phát triển, đa dạng hóa sinh kế, tăng 

thu nhập, vượt qua nghèo đói, vươn lên khá giả; giảm thiểu tình trạng gia tăng bất 

bình đẳng về thu nhập và mức sống giũa các xã và các nhóm dân cư. 

2. Yêu cầu 

- Các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các chính sách về giảm nghèo 

theo lĩnh vực ngành quản lý. 

- Triển khai đồng bộ, lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp để đem lại hiệu quả 

trong công tác xóa đói giảm nghèo. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện 2,5% năm 2021. 

(Biểu số 01 chi tiết kèm theo) 

- Phấn đấu giảm từ 100 - 200 hộ cận nghèo. 

- Tỷ lệ tái nghèo bình quân dưới 1%/năm. 

2. Đổi mới phương thức và cách làm của Nhà nước và các tổ chức chính 

trị, xã hội trong hỗ trợ người dân xóa đói, giảm nghèo 

- Phân công cho các chi bộ đảng, đoàn thể cử đảng viên, cán bộ, hội viên 

ưu tú, sản xuất kinh doanh giỏi giúp cho từng hộ nghèo vươn  lên tự thoát 

nghèo. Nhân rộng các mô hình, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến 

trong xoá đói, giảm nghèo… tạo thành một phong trào thi đua sôi nổi và đều 

khắp cùng nhau giảm nghèo. 

- Tuyên truyền, truyền thông về quan điểm chỉ đạo và nội dung chương trình 

giảm nghèo của huyện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để người 

nghèo vượt khó tự vươn lên, không tự ti mặc cảm, ỷ lại, trông chờ.  

3. Bảo đảm việc làm, tạo thu nhập của người nghèo, hộ nghèo 
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3.1. Đào tạo nghề 

- Phấn đấu tổ chức tuyển sinh, đào tạo mới, đào tạo, bồi dưỡng lại cho 755 

người/20.584 lao động, trong đó 660 người đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà 

nước, 95 người tự chủ động nguồn kinh phí đào tạo. 

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 37% năm 2020 lên 39% vào cuối 

năm 2021. 

(Biểu số 02 chi tiết kèm theo) 

Nội dung thực hiện: 

- Căn cứ vào chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

và giáo dục thường xuyên huyện chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ 

chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, tư vấn, tuyển 

sinh và đào tạo các nghề theo nhu cầu học nghề của người lao động, phù hợp với 

các điều kiện phát triển kinh tế của huyện, cụ thể gồm các nhóm nghề: Hướng dẫn 

du lịch, chăm sóc sắc đẹp, gò hàn, cấp thoát nước, kỹ thuật xây dựng, điện dân 

dụng, may công nghiệp, vệ sinh môi trường, chăn nuôi thú y, chăn nuôi đại gia súc, 

trồng rau trái vụ, cây dược liệu...; trong đó ưu tiên đào tạo nghề trình độ sơ cấp, 

trung cấp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước. 

- Tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ giáo viên: 

+ Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 

dạy nghề để tham mưu UBND huyện có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng đáp ứng yêu 

cầu về số lượng.  

+ Huy động các nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay 

nghề cao và nông dân sản xuất giỏi tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn; 

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, tư vấn chọn nghề, tìm và tạo việc làm cho 

lực lượng giáo viên kiêm chức, người dạy nghề có uy tín. 

- Tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm: Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, 

giới thiệu việc làm cho trên 1000 lao động nông thôn ở các xã, thị trấn, tại các 

trường THPT và Trung tâm GDNN và GDTX huyện. Nâng cao nhận thức của 

người lao động nông thôn trong công tác lựa chọn tham gia học nghề, tạo việc làm, 

tăng thu nhập ổn định góp phần giảm nghèo bền vững. 

3.2. Giải quyết việc làm 

 Giải quyết việc làm cho 700 lao động, cụ thể: 

- Tạo việc làm trong nước cho lao động: Cho vay ưu đãi với lãi suất thấp từ 

Quỹ quốc gia về việc làm để hỗ trợ tạo việc làm như hỗ trợ các hợp tác xã, hộ kinh 

doanh và người lao động, cơ sở sử dụng nhiều lao động, thanh niên hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự, lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, lao động nữ nông 

thôn… Thực hiện cho vay ủy thác đối với các tổ chức  chính trị - xã hội, tổ chức xã 

hội qua Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Tuyên truyền, phối hợp tuyển dụng lao động đi làm việc theo hợp đồng tại 

các nhà máy, xí nghiệp, công ty trong và ngoài nước, ưu tiên cho các lao động 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số. 
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(Biểu số 02 chi tiết kèm theo) 

4. Hỗ trợ người nghèo thiếu hụt 05 nhu cầu xã hội cơ bản theo chuẩn 

nghèo đa chiều 

4.1. Về Giáo dục: 

Tập chung chỉ đạo, thực hiện mục tiêu: Tăng tỷ lệ trẻ em đến trường đúng 

độ tuổi theo từng cấp học, giảm tỷ lệ bỏ học; tăng tỷ lệ biết chữ của người lớn; quy 

hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường học phù hợp để người dân tiếp cận thuận lợi 

và vệ sinh môi trường nông thôn. Kinh phí thực hiện theo lĩnh vực ngành quản lý. 

Huy động nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học; thực hiện hiệu 

quả các dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó 

khăn, duy trì và phát triển hệ thống trường nội trú, bán trú, tạo điều kiện học tập 

thuận lợi cho con em các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Thực hiện hiệu quả 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh nghèo ở các 

cấp, bậc học theo quy định hiện hành; tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi 

đối với học sinh, sinh viên và các chính sách khác, nhất là sinh viên thuộc hộ 

nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập và xóa 

mù 100% các xã, thị trấn. 

4.2. Về Y tế: 

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp các trang thiết bị cho 

các trạm y tế xã; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để thực hiện mục tiêu bao phủ 

bảo hiểm y tế toàn dân, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

người dân về lợi ích tham gia bảo hiểm y tế. 

4.3. Nhà ở:  

Tiếp tục vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cải thiện nhà ở 

cho hộ nghèo, ưu tiên hộ nghèo có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo ở 

vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo ở các xã xây dựng nông thôn mới. 

4.4. Nước sạch và vệ sinh môi trường: 

Huy động nguồn lực tiếp tục thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách 

nhiệm về nước sạch bảo vệ môi trường cho nhân dân, đặc biệt là việc sử dụng tiết 

kiệm nguồn nước và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; duy trì thường xuyên các phong 

trào vệ sinh môi trường tại các vùng nông thôn. 

4.5. Tiếp cận thông tin: 

- Xây dựng và củng cố hệ thống thông tin - truyền thông cơ sở nhằm đảm 

bảo thông tin về các chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin phát triển kinh tế, 

chính trị, văn hoá - xã hội, khoa học kỹ thuật được đưa đến phục vụ người dân; góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của người 

dân; ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin sai trái, phản động của các thế lực thù 

địch, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

- Tăng cường đưa thông tin về cơ sở thông qua hoạt động hỗ trợ phát sóng 

các chương trình phát thanh, truyền hình về hướng dẫn sản xuất, chăn nuôi, phát 

triển kinh tế, xã hội, gương điển hình về thoát nghèo,… 
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III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, khuyến khích hộ nghèo tăng 

cường phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức về vệ sinh môi trường, xoá bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; quan tâm 

các xã, thôn khó khăn cách xa trung tâm huyện. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền đối với công tác giảm nghèo, đặc biệt là cấp cơ sở. Tiếp tục phát huy mạnh 

mẽ tính dân chủ trong xoá đói giảm nghèo, lắng nghe ý kiến người dân làm gốc để 

thực hiện hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo.  

3. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo 

bền vững các cấp. Phân công các thành viên Ban chỉ đạo huyện phụ trách các địa 

bàn đến từng thôn và chịu trách nhiệm địa bàn được phân công phụ trách. 

4. Xây dựng Kế hoạch chi tiết về tổng thể các nội dung về dự án, chính sách 

giảm nghèo để nâng cao chất lượng các hoạt động năm 2021. 

5. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết và hướng dẫn triển khai 

thực hiện dự án, kế hoạch giảm nghèo. 

6. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo 

trên địa bàn. Tập trung huy động các nguồn lực, đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực, 

tăng cường công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các 

hộ nghèo. Bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án, các hoạt động thuộc 

chương trình giảm nghèo theo Đề án đã được phê duyệt. 

7. Phát huy sức mạnh của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân 

trên địa bàn huyện để tạo làn sóng mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo bền vững. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - TBXH là cơ quan thường trực 

Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ 

chức thực hiện kế hoạch; tổng hợp báo cáo theo định kỳ. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông  

Tăng cường đưa thông tin về cơ sở thông qua hoạt động hỗ trợ phát sóng các 

chương trình phát thanh, truyền hình về hướng dẫn sản xuất, chăn nuôi, phát triển 

kinh tế, xã hội, gương điển hình về thoát nghèo,… 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời 

xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện có hiệu quả mục 

tiêu đề ra. 

- Phân công cho cán bộ, đảng viên phụ trách các thôn, hướng dẫn, giúp đỡ 

các hộ nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. 

 - Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người nghèo, người 

cận nghèo; có giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của 

người dân trên địa bàn. 
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- Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án trên 

địa bàn cho mục tiêu giảm nghèo; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý 

thực hiện Chương trình và thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, hàng năm về 

huyện theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch giảm nghèo năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện 

Si Ma Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 

- Thành viên Ban chỉ đạo NTM&GNBV; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lưu Đình Hạnh 

 


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-03-16T01:05:31-0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Lưu Đình Hạnh<ldhanh-simacai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-03-17T13:28:09+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban Nhân dân huyện Si Ma Cai<contact-simacai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-03-17T13:28:15+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban Nhân dân huyện Si Ma Cai<contact-simacai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-03-17T13:31:25+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban Nhân dân huyện Si Ma Cai<contact-simacai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




