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ĐỀ ÁN 

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    tháng 01 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện) 
 
  
 

 

I. THÔNG TIN CHUNG ĐỀ ÁN 

1. Tên Đề án: Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Cơ quan lập và chủ trì triển khai thực hiện: Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

4. Quan điểm phát triển: Từ thực trạng và kết quả công tác giảm nghèo giai 

đoạn 2016 - 2020, đề ra những chủ trương, biện pháp thiết thực, phù hợp để thực 

hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn mới trên cơ sở tiến hành đồng bộ các giải 

pháp gắn liền với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ trong nhận thức về giảm nghèo bền vững; đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn 

chế tái nghèo, giảm khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các vùng, 

miền, góp phần 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 khu vực miền núi rẻo 

cao, xã đặc biệt khó khăn. 

5. Đối tượng thực hiện: 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; ưu tiên hộ nghèo dân tộc 

thiểu số, phụ nữ thuộc hộ nghèo. 

- Người dân và cộng đồng sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

- Xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, vùng miền núi theo quyết 

định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

6. Địa bàn thực hiện: 

Đề án được thực hiện trên địa bàn toàn huyện, trong đó ưu tiên các xã đặc 

biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Đảng và Nhà nước ta luôn coi công tác giảm nghèo là một chủ trương lớn, 

nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; là nhiệm vụ kinh tế, xã hội quan trọng 
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và cấp thiết nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường bền vững gắn với đảm bảo 

công bằng xã hội. Việt Nam đã đạt được thành tựu lớn về giảm nghèo, được các 

tổ chức quốc tế và các nước đánh giá cao về sự quyết tâm giảm nghèo của Chính 

phủ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay số hộ nghèo vẫn còn nhiều, tình trạng tái nghèo 

thường xuyên xảy ra, khoảng cách giàu nghèo ngày càng giãn rộng, chênh lệch 

giàu nghèo giữa các khu vực, giữa các dân tộc còn cao....Tất cả đã và đang trở 

thành thách thức lớn cho công tác giảm nghèo của Việt Nam nói chung và của 

từng địa phương nói riêng trong những năm tới. 

Đối với huyện Tuyên Hóa, trong những năm qua cùng với việc phát triển 

và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thì giải quyết các vấn đề an sinh xã hội luôn được 

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm và đặt thành một mục tiêu quan 

trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và được cụ thể hóa bằng hàng 

loạt các văn bản chỉ đạo, điều hành. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững, kết hợp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ 

huyện đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng vươn lên của người nghèo nên công tác giảm 

nghèo của huyện đã thực sự phát huy hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, kết 

quả thực hiện hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu của tỉnh và của Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ, nghị quyết HĐND huyện đề ra.  

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với mặt bằng chung của toàn tỉnh, 

đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Kết quả giảm 

nghèo chưa thực sự bền vững; số hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu nhập nằm 

sát chuẩn nghèo còn lớn; nguy cơ tái nghèo hàng năm còn cao; đời sống của 

nhân dân, nhất là các xã miền núi rẻo cao, đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn.  

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

- Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình 

độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025. 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hoá lần thứ XXI, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

- Chương trình hành động số 02-CTr/HU ngày 01/10/2020 của Huyện ủy 

Tuyên Hóa về phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, phát huy lợi thế các sản phẩm 

đặc trưng của địa phương gắn với giảm nghèo bền vững. 

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 
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- Các văn bản về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 của Trung 

ương, tỉnh. 

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO, 

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

1. Tình hình chung 

Tuyên Hóa là huyện miền núi nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Bình, 

có tổng diện tích tự nhiên 112.869,39 ha; toàn huyện có 18 xã, 01 thị trấn, trong 

đó có 12 xã đặc biệt khó khăn và 03 xã, thị trấn có thôn đặc biệt khó khăn. Tổng 

số có 24.525 hộ, dân số trên 91.353 người; dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực 

nông thôn với gần 70% lao động hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Tỷ 

lệ lao động qua đào tạo chiếm 46,65%; trong đó đào tạo nghề 32,21%, chủ yếu 

qua đào tạo nghề ngắn hạn. Dân số trên địa bàn huyện đa số thuộc dân tộc Kinh, 

ngoài ra có người Mã Liềng sống tập trung tại 4 bản của 2 xã Thanh Hoá, Lâm 

Hoá và một số dân tộc khác sống rải rác ở các xã trên địa bàn huyện. Địa hình 

chủ yếu là đồi núi xen lẫn sông suối, núi đá vôi; có nền khí hậu diễn biến phức 

tạp, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra. 

2. Thực trang hộ nghèo và kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, giai 

đoạn 2016 - 2020 

2.1. Thực trạng hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 

Theo kết quả điều tra hộ nghèo theo chuẩn nghèo tại Quyết định 

59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020  của Thủ tướng Chính phủ, đầu năm 

2016, toàn huyện có 7.407 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 31,77%, có 4.109 hộ cận nghèo 

chiếm tỷ 17,63%. Toàn huyện có 02 xã tỷ lệ hộ nghèo trên 50%; 11 xã có tỷ lệ 

hộ nghèo trên 30%; 05 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 30%. Tỷ lệ lao 

động qua đào tạo chiếm 46,65%. Hàng năm có trên 3.500 lao động bước vào độ 

tuổi lao động, bộ đội xuất ngũ, lao động đi xuất khẩu nước ngoài trở về địa 

phương..., cần nhu cầu việc làm lớn.  

Trong giai đoạn 2016 - 2020, đã triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng Nông thôn mới trên địa bàn: Hỗ trợ các mô hình sản xuất kinh doanh, phát 

triển kinh tế để người nghèo có việc làm, nâng cao thu nhập, đã tác động sâu sắc 

tới nhiều mặt của đời sống xã hội. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

cho người lao động được xem là giải pháp căn bản, quan trọng để giảm nghèo 

bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Bằng các giải pháp đồng bộ, sau 5 năm 
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thực hiện Chương trình giảm nghèo đã đạt được những kết quả hết sức quan 

trọng; Chương trình mục tiêu quốc gia đã thực sự đi vào cuộc sống và đã huy 

động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, tham gia của các 

tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo. An sinh xã hội được đảm bảo, các chỉ 

tiêu giảm nghèo cơ bản đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XX đề  ra.  

2.2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về giảm nghèo bền 

vững 

Kết quả sau 5 năm tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn huyện:  

Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2016 là 31,77%, đến cuối năm 2020 giảm xuống 

còn 6,72%, giảm 25,05% so với đầu giai đoạn (bình quân trong 5 năm giảm 

5,01%/năm); Tỷ lệ hộ cận nghèo đầu năm 2016 là 17,63%, đến cuối năm 2020 

giảm còn 6,94%, giảm 10,69% so với đầu giai đoạn (bình quân trong 5 năm 

giảm 2,138%/năm). Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23,78 triệu 

đồng/người năm 2015 lên 38 triệu đồng/người năm 2020. Có 08 xã được công 

nhận đạt tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo theo quy định Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng NTM.  

Số xã có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo 

tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải đạt 100% (19/19 xã, thị trấn). Số 

xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế có 18/19 xã, thị trấn, chiếm tỷ lệ 94,74%. 18/19 

xã, thị trấn đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về y tế. 19/19 xã, thị trấn có mạng lưới 

trường Mầm non, Phổ thông, Trung tâm học tập cộng đồng đủ điều kiện đáp ứng 

nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; có 55/69 trường học đạt 

chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 

93%. Tỷ lệ hộ dân được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật 

của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội đạt 98,9%.  

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tuyên Hóa 

giai đoạn 2016 - 2020 đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo phát 

triển ổn định, giúp nhân dân có việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, 

vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, việc thực hiện chỉ tiêu giảm 

nghèo hàng năm đều đạt kế hoạch của tỉnh, huyện đề ra. Các chính sách về giảm 

nghèo của Trung ương, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh đã được huyện 

cụ thể hóa và trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu ưu tiên trong quá trình lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn 
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thể, tổ chức chính trị xã hội. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã 

thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, 

tạo sự đồng thuận, tham gia của các tầng lớp nhân dân và nhất là người nghèo.  

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kết 

hợp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện các 

đề án, dự án khác trên địa bàn huyện đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông 

thôn. Kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá… 

từng bước được đầu tư hoàn thiện, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, phục 

vụ dân sinh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố; cảnh quan 

môi trường nông thôn có những khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân 

được nâng lên rõ rệt.  

2.3. Tồn tại, hạn chế 

Công tác tuyên truyền, phổ biến về Chương trình giảm nghèo ở một số địa 

phương chưa thường xuyên, đa số người nghèo chưa nhận thức rõ về Chương 

trình để tham gia ý kiến vào các chương trình, dự án tại thôn, bản. Tiến độ triển 

khai một số dự án hỗ trợ sản xuất còn chậm; việc huy động nguồn vốn đối ứng 

từ người dân còn hạn chế. Chưa phát huy tốt nội lực trong nhân dân và tiềm 

năng thế mạnh của địa phương; có nhiều chính sách giảm nghèo nhưng chủ yếu 

mang tính hỗ trợ; chính sách đầu tư tạo sinh kế cho người nghèo chưa nhiều, do 

vậy chưa tạo ra sự đột phá trong thực hiện chương trình. 

Sự nỗ lực của bản thân hộ nghèo còn hạn chế. Mặt khác bản thân người 

nghèo chưa có biện pháp, kế hoạch để tự vươn lên giảm nghèo; trái lại có tư 

tưởng đến đâu hay đến đó, thiếu bản lĩnh và quyết tâm để giảm nghèo. Một bộ 

phận không nhỏ người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của 

Nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo, thậm chí có người vẫn còn tư 

tưởng muốn mình thuộc đối tượng nghèo để được hưởng chính sách của Nhà 

nước. 

Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững: mức sống của hộ nghèo và hộ 

cận nghèo khác biệt không đáng kể nên nguy cơ tái nghèo cao; đời sống của 

nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân 

tộc... 

Nhận thức của một bộ phận cán bộ làm công tác giảm nghèo, kể cả cán bộ 

lãnh đạo, quản lý ở cơ sở về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững chưa cao, chưa nắm bắt rõ các nội dung cụ thể của Chương trình nên việc 
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triển khai thực hiện còn lúng túng, phân công nhiệm vụ chồng chéo dẫn đến tiến 

độ thực hiện vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao. 

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chưa được quan tâm đúng mức. Chế 

độ thông tin, báo cáo các cấp chưa thường xuyên, thiếu kịp thời gây khó khăn 

cho công tác quản lý, điều hành.  

2.4. Nguyên nhân chủ yếu 

2.4.1. Nguyên nhân khách quan 

Tuyên Hóa là một trong những huyện nghèo của tỉnh, điều kiện vị trí địa lý, 

địa hình phức tạp, xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp, nền sản xuất chủ yếu là 

nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

dịch vụ phát triển còn chậm. Nguồn lực đầu tư của Chương trình chủ yếu từ 

ngân sách Trung ương phân bổ, việc huy động nguồn lực của cộng đồng còn hạn 

chế. Thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên gây thiệt hại 

nặng nề về người và tài sản ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội 

của người dân gặp nhiều khó khăn. 

2.4.2. Nguyên nhân chủ quan 

Một số cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở chưa thực sự quyết liệt trong 

việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác giảm nghèo, chưa gắn kết 

giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới. Việc điều tra, rà soát hộ nghèo hàng 

năm có nơi còn thiếu chặt chẽ, chưa đúng quy định nên chưa phản ánh được 

khách quan, đầy đủ về tình hình nghèo, nguyên nhân nghèo tại địa bàn dẫn đến 

việc xây dựng kế hoạch và thực hiện chính sách chưa phù hợp, không đúng với đối 

tượng. 

Vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo của một số xã 

còn mờ nhạt; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và địa phương trong chỉ đạo 

thực hiện Chương trình chưa thật sự chặt chẽ.  

Trình độ, năng lực của một số cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã còn 

hạn chế dẫn đến lúng túng trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chương 

trình, dự án. Một bộ phận cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở chưa tích cực 

nghiên cứu, học tập, nắm bắt về các nội dung cụ thể của Chương trình giảm 

nghèo để áp dụng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện 

chương trình hiệu quả. 

Công tác tuyên truyền hiệu quả chưa cao, còn nhiều người dân chưa nhận 

thức đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm trong công tác giảm nghèo. Chưa có biện 
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pháp động viên, khuyến khích người dân chủ động, tự vươn lên thoát nghèo. 

Một số chế độ chính sách không còn phù hợp nên còn tạo cho một số người dân 

có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

Một số địa phương triển khai chế độ chính sách cho người nghèo còn 

chậm, thiếu kịp thời. Số hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, không có sức 

lao động, không có khả năng thoát nghèo chiếm tỷ lệ còn cao... 

V. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN GIẢM 

NGHÈO BỀN VỮNG, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

Xuất phát từ kết quả công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; căn cứ 

các văn bản quy định của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh; Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; Ủy ban nhân dân huyện xác định các 

mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án ”Giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, cụ thể như sau:  

1. Mục tiêu  

1.1. Mục tiêu tổng quát 

Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy mạnh việc thực 

hiện Chương trình giảm nghèo, xác định đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược, 

là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, đảm bảo giảm nghèo nhanh và bền vững, 

hạn chế tái nghèo. Tiếp tục tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo tự lực vươn lên phát triển kinh tế, có việc làm, tăng thu nhập, cải 

thiện đời sống, thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, 

giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy 

mạnh phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, giảm đến mức 

thấp nhất tỷ lệ tái nghèo. 

1.2. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu 

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,5 - 2%.  

- Giải quyết việc làm hàng năm cho 3.200 - 3.500 lao động, trong đó xuất 

khẩu lao động từ 400 - 450 người. 

- Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó đào tạo nghề 

đạt 38%. 

- Đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng/người/năm. 
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- Hàng năm, thực hiện được ít nhất 02 dự án nhân rộng mô hình giảm 

nghèo từ nguồn ngân sách huyện (mỗi dự án từ 250 - 300 triệu đồng). 

- 100% hộ nghèo có khả năng lao động, sản xuất kinh doanh được vay vốn 

tín dụng ưu đãi theo quy định. 

- 100% hộ nghèo có nhu cầu và có sức lao động được tập huấn chuyển giao 

khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 

ngư. 

- 100% người nghèo và người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn 

được cấp thẻ BHYT; 95% hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế, trong đó Ngân 

sách huyện hỗ trợ 30% chi phí mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo. 

- 100% học sinh hộ nghèo được miễn giảm học phí, được vay vốn tín dụng 

ưu đãi theo các chính sách quy định của Chính phủ. 

- 100% hộ nghèo được tiếp cận thông tin và truyền thông. 

- 100% cán bộ, công chức phụ trách giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, bản 

được tập huấn kiến thức cơ bản về kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các 

chương trình, chính sách, dự án do địa phương, cơ sở quản lý. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình giảm 

nghèo; chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm 

phấn đấu thoát nghèo của hộ nghèo. Tiếp tục lồng ghép các chương trình đầu tư 

trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, chú trọng chuyển giao khoa học 

kỹ thuật sản xuất cho người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo và vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách 

giảm nghèo. Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có chính sách, biện 

pháp thích hợp hỗ trợ cho các hộ nghèo, thôn nghèo, xã nghèo vươn lên thoát 

nghèo và cải thiện mức sống người dân một cách vững chắc. Phấn đấu giảm tỷ 

lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,5 - 2%. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động, nhất là lao động 

nông thôn. Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo nghề; đẩy mạnh thông tin, 

tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu và tích cực tham gia xuất 

khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Phấn đấu hàng năm giải 

quyết việc làm cho 3.200 - 3.500 lao động, xuất khẩu lao động đi làm việc có 
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thời hạn ở nước ngoài từ 400 - 450 lao động; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lao 

động qua đào tạo đạt 70%, trong đó đào tạo nghề đạt 38%. 

- Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình giảm nghèo 

theo hướng phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, phát huy lợi thế các sản phẩm 

đặc trưng của địa phương gắn với giảm nghèo bền vững. Chú trọng phát triển 

chăn nuôi tập trung và nâng cao giá trị gỗ rừng trồng gắn với bảo vệ và phát 

triển rừng bền vững; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương 

để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. 

2.2. Giải pháp chủ yếu 

2.2.1. Các giải pháp chung 

- Huy động sự vào cuộc và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; 

tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và sự điều hành, quản lý 

của các cấp chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến 

cơ sở, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện chương trình giảm 

nghèo. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế phối hợp liên 

ngành để thực hiện có hiệu quả các chương trình. Đưa kết quả việc thực hiện chỉ 

tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và 

xuất khẩu lao động vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong 

giảm nghèo, vận động người nghèo, hộ nghèo, người chưa có hoặc thiếu việc 

làm phát huy khả năng của bản thân, chủ động phấn đấu vươn lên thoát nghèo, 

không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô 

hình sản xuất kinh doanh giỏi, các hộ, cá nhân điển hình trong công tác giảm 

nghèo, vươn lên làm giàu để giúp bà con học tập, lựa chọn các mô hình giảm 

nghèo phù hợp với điều kiện địa lý, phong tục tập quán và trình độ phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương mình. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo và các thành viên BCĐ 

giảm nghèo; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực, quản lý, điều hành cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, các ngành và coi trọng chất lượng hoạt 

động các tổ, nhóm cộng tác viên tham gia giảm nghèo. Thành lập Ban chỉ đạo 

thực hiện Đề án ở cấp huyện, cấp xã và phân công trách nhiệm trong việc theo 

dõi, triển khai thực hiện Đề án; xác định mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm để tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Bố trí cán bộ phụ trách thực hiện Đề 
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án ở huyện và công chức văn hóa - xã hội làm thường trực, đầu mối thực hiện 

Đề án ở cấp xã. 

- Ưu tiên bố trí và sử dụng có hiệu quả nguồn lực thực hiện chương trình 

giảm nghèo bền vững, phát triển sản xuất, bao gồm: ngân sách Trung ương, 

ngân sách địa phương, doanh nghiệp, vốn tín dụng chính sách, nguồn vốn tín 

dụng thương mại…, kết hợp với việc tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa ở 

từng địa phương, cơ sở; thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn cho công tác 

giảm nghèo, giải quyết việc làm với các chương trình, dự án khác trên địa bàn 

để tập trung phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giải quyết 

việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, 

đối tượng chính sách, người nghèo. 

- Tiếp tục vận động, thu hút, kêu gọi và tranh thủ sự giúp đỡ của Trung 

ương, của tỉnh, của doanh nghiệp và các tổ chức khác, tiếp tục đầu tư một số dự 

án lớn vào những lĩnh vực quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - 

xã hội của huyện góp phần mở ra nhiều cơ hội về giải quyết việc làm, cải thiện 

thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Vận động các doanh nghiệp nhận giúp 

đỡ, hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhằm tạo cơ 

hội, điều kiện giúp các xã vươn lên thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện ở 

huyện, xã, thôn gắn với sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; làm tốt công tác thi 

đua khen thưởng để kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.  

2.2.2. Các giải pháp cụ thể  

- Mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của người dân về các 

hoạt động của Chương trình giảm nghèo bền vững từ việc xác định đối tượng 

thụ hưởng đến việc lập kế hoạch; triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực 

hiện. Bảo đảm tính công khai, minh bạch và tính trách nhiệm trong suốt quá 

trình thực hiện. Thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình 

giảm nghèo, tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông 

qua dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dựa trên quy hoạch sản xuất 

của địa phương; hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự 

nguyện đăng ký tham gia dự án thông qua nhóm hộ, cộng đồng; nguồn vốn hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước, vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn 

lồng ghép thực hiện các chính sách, nguồn vốn đối ứng của hộ gia đình; thu hồi, 

luân chuyển một phần chi phí hỗ trợ hoặc vật nuôi (từ nguồn vốn ngân sách nhà 
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nước) của các hộ nghèo được hỗ trợ trước, phù hợp với từng dự án và điều kiện 

cụ thể của từng đối tượng được hỗ trợ, nhằm nhân rộng dự án cho nhiều hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khác được tham gia và hưởng lợi. 

- Các địa phương chú trọng xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm và cả 

giai đoạn, trong đó xác định được mục tiêu cụ thể, đối tượng cụ thể, nội dung 

trọng tâm và các giải pháp cơ bản, sát thực để khai thác thế mạnh của địa 

phương và tập trung nguồn lực thực hiện. Làm rõ trách nhiệm trong việc lập kế 

hoạch, tạo điều kiện để chính quyền địa phương chủ động, người dân tự bàn bạc, 

thảo luận nhằm tạo ra sự đồng thuận và hợp tác, quyết tâm thoát nghèo vươn lên 

làm giàu của các xã nghèo, vùng nghèo và chính bản thân người nghèo trong 

quá trình triển khai chương trình giảm nghèo. Trên cơ sở đó phân công, gắn 

trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, hội, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trực tiếp 

theo dõi, phụ trách. Tăng cường sự tham gia của người dân và chính quyền trong 

việc xác định các mục tiêu, đối tượng của kế hoạch; tránh tình trạng cào bằng, 

chia đều cho cả những nơi không có nhu cầu, thế mạnh như hiện nay.  

- Tập trung thực hiện tốt việc điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hàng năm đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng quy định; xác định chính 

xác hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng địa phương làm cơ sở thực hiện chính sách 

giảm nghèo đúng đối tượng, đúng mục đích. 

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn thực hiện Chương trình do 

Trung ương, tỉnh phân bổ; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn các chương 

trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; vốn ngân sách địa phương cân đối; 

vốn huy động cộng đồng và doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu 

của giảm nghèo. Sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, đầu tư có 

trọng điểm, không dàn trải, ưu tiên những vùng đặc biệt khó khăn. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư nhằm 

mở rộng đào tạo nghề với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và nâng cao hiệu 

quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, 

góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế đáp ứng với yêu cầu 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chủ động kết hợp dạy nghề với 

tập huấn nghề và hỗ trợ nông dân sau học nghề để phát triển sản xuất tăng thu 

nhập. Lồng ghép các chương trình nhằm gắn đào tạo nghề với đẩy mạnh xuất 

khẩu lao động; gắn công tác đào tạo nghề với việc tư vấn, giới thiệu, giải quyết 

việc làm, tạo điều kiện đảm bảo lao động sau khi được học nghề có việc làm ổn 

định. Chú trọng đào tạo các nghề nông nghiệp gắn với việc thực hiện định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn mới. 
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- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao 

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tăng cường thông tin, tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức để người dân hiểu và tích cực tham gia xuất khẩu lao động có 

thời hạn ở nước ngoài, định hướng, lựa chọn những đơn hàng chắc chắn, có thu 

nhập ổn định, mức đóng phí phù hợp với hoàn cảnh của đối tượng lao động, đặc 

biệt là người nghèo, cận nghèo; mở rộng thương mại, các dịch vụ tạo điều kiện có 

việc làm ổn định, mang lại nguồn thu nhập cao, đảm bảo đời sống cho người lao 

động và gia đình. 

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 02-CTr/HU ngày 

01/10/2020 của Huyện ủy Tuyên Hóa về phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, 

phát huy lợi thế các sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với giảm nghèo bền 

vững; Đề án Phát triển chăn nuôi tập trung và Đề án Nâng cao giá trị rừng trồng 

gắn liền với công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

Đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các 

sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với thị trường tiêu thụ nhằm giải quyết 

việc làm; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao 

động để phát triển nông nghiệp; đưa giá trị sản xuất nông nghiệp làm nguồn thu 

nhập chính của người nông dân, giúp người dân thoát nghèo; ổn định và từng bước 

nâng cao đời sống của nhân dân; góp phần thúc đẩy giảm nghèo bền vững, trong đó 

chú trọng phát triển hệ thống mạng lưới an sinh xã hội để giúp đỡ đối tượng 

người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Thực 

hiện kịp thời, đúng quy định các chính sách hiện hành để đảm bảo cho người 

nghèo được tiếp cận các chính sách về tín dụng ưu đãi, giáo dục - đào tạo, y tế, 

an sinh xã hội…  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban, ngành cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển 

khai thực hiện Đề án theo quy định. Theo dõi thực hiện chính sách hỗ trợ giảm 

nghèo chung; chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù và các chính sách khác theo 

quy định của cấp có thẩm quyền. 

Hàng năm, đến cuối năm và cuối giai đoạn (cuối năm 2025) tham mưu 

UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành và các xã triển khai điều tra, rà soát và 

tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để đánh giá kết quả thực hiện 

chương trình giảm nghèo hàng năm và cuối giai đoạn, đồng thời có định hướng 

cho giai đoạn tiếp theo. 
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Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan giúp Ban chỉ đạo huyện giám 

sát, đánh giá việc thực hiện Đề án; sơ kết, tổng kết, đánh giá và chịu trách nhiệm 

tổng hợp, báo cáo kết quả định kỳ, đột xuất với Sở Lao động - TB&XH, Huyện 

ủy, Hội đồng nhân dân huyện và Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện (phụ trách công tác dân tộc): 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các 

chính sách, chương trình hỗ trợ xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân 

tộc theo đúng quy định.  

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban liên quan chỉ đạo hướng dẫn, triển khai thực hiện chương trình 

khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, chỉ đạo xây dựng các mô 

hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất chuyên canh tập trung theo 

hướng sản xuất hàng hóa để người nghèo dễ tiếp cận và tham gia.  

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn 

vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện huy động mọi nguồn lực để 

thực hiện Đề án theo lộ trình hàng năm và cả giai đoạn. Bố trí ngân sách triển 

khai thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; hướng dẫn cơ 

chế quản lý, sử dụng kinh phí. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quản lý tài chính 

thực hiện Chương trình giảm nghèo; tổng hợp quyết toán kinh phí theo quy định. 

5. Phòng Nội vụ: Chủ trì tham mưu bố trí công chức, đề xuất bố trí cán bộ; 

đặc biệt quan tâm bố trí cán bộ, công chức công tác ở các xã đặc biệt khó khăn. 

Tham mưu thực hiện công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích về giảm nghèo bền vững. 

6. Phòng Tƣ pháp: Chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp 

lý cho người nghèo. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng: Chủ trì phối hợp với các phòng, 

ban, ngành liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, 

đất sản xuất đối với hộ nghèo, người nghèo ở các xã theo quy định. 

8. Phòng Văn hóa - Thông tin: Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra công tác 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

công tác giảm nghèo, tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, 

hiệu quả về giảm nghèo thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của các ngành, các cấp đối với công tác giảm nghèo bền vững. 
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9. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, 

ngành liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh nghèo trong giáo 

dục, đào tạo. Đẩy mạnh việc xây dựng “Quỹ khuyến học“ ở các xã, thôn đặc biệt 

khó khăn. Tham mưu UBND huyện ưu tiên đầu tư xây dựng CSVC trường học; 

nâng cao chất lượng dạy học ở các xã khó khăn để đạt chuẩn. 

10. Phòng Kinh tế và Hạ  tầng: Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, 

ngành liên quan chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở 

đối với hộ nghèo, chính sách nhà ở đối với người có thu nhập thấp. 

11. Phòng Y tế: Tham mưu UBND huyện về mặt quản lý nhà nước về triển 

khai thực hiện các chính sách trong việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 

cho người nghèo, cận nghèo. 

12. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện: Triển khai thực hiện 

chương trình quân dân y kết hợp; xây dựng mô hình giảm nghèo gắn với an ninh 

quốc phòng để hỗ trợ sản xuất, tạo thu nhập cho người nghèo ở xã khó khăn, 

đồng bào dân tộc; giúp nhân dân xây dựng nếp sống mới, đảm bảo an ninh trật 

tự và an toàn xã hội trên địa bàn. 

13. Ngân hàng Chính sách Xã hội: Triển khai thực hiện chính sách tín 

dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt 

khó khăn. 

14. Bảo hiểm xã hội: Triển khai thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế các nhóm 

đối tượng thụ hưởng thuộc chính sách giảm nghèo như hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ thu nhập bình quân, hộ thuộc xã đặc biệt khó khăn. 

15. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 

Đề án Giảm nghèo bền vững cấp xã; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương; lồng ghép việc thực hiện chương trình giảm nghèo với các 

chương trình dự án có liên quan; xây dựng kế hoạch hàng năm. Chủ động tổ 

chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo quy định. Tổ chức 

triển khai thực hiện và chủ động huy động thêm các nguồn lực để thực hiện Đề 

án hiệu quả; tổ chức giám sát, đánh giá kết quả thực hiện trên địa bàn và báo cáo 

định kỳ hàng năm, đột xuất về tình hình triển khai thực hiện Đề án cho cơ quan 

quản lý cấp trên. Chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn vốn đúng mục 

tiêu, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và tránh thất thoát. 

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

chính trị - xã hội huyện: Trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình, chỉ 
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đạo các cấp hội cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn 

viên và toàn dân hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động hỗ trợ giảm nghèo như 

phong trào “Ngày vì người nghèo"; tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả 

nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”;  xây dựng "Quỹ 

khuyến học", "Quỹ tín dụng cho người nghèo"...; chỉ đạo xây dựng các mô hình 

giảm nghèo; vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

17. Khuyến khích các tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân: Hỗ trợ, giúp 

đỡ tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ liên kết phát triển sản xuất, chuyển 

giao kỹ thuật, đào tạo nghề miễn phí và ưu tiên nhận lao động nghèo vào làm 

việc để tăng thu nhập cho hộ nghèo, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện; Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, tập 

trung chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025 có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản 

ánh về Ban chỉ đạo huyện (qua phòng Lao động -Thương binh và Xã hội), tổng 

hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để có hướng giải quyết./. 
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