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Thực hiện Chương trình MTTG giảm nghèo bền vững năm 2022 

 
 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

   

Thực hiện Công văn số 3754/SLĐTBXH-BTXH ngày 21/11/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách, 

Chương trình MTQG gia giảm nghèo bền vững, UBND thị xã Hồng Lĩnh xin báo 

cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022, với các nội dung như sau: 

1. Tình hình chung 

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh; sự nỗ lực của 

cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, sự đồng thuận của 

cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân nên một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thị 

xã tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo; cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch đúng hướng. Công tác giảm nghèo bền vững được tập trung cao. 

Cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã 2,62%, tỷ lệ hộ cận nghèo 3,04%, các 

chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Qua đó, cho thấy sự quyết 

tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ cấp thị xã đến phường, xã trong công 

tác giảm nghèo. Kết quả đạt được đã tác động mạnh mẽ vào đời sống của người 

nghèo nói riêng và đời sống kinh tế xã hội nói chung, thể hiện sự quan tâm sâu 

sắc của đảng và nhà nước đối với toàn thể Nhân dân. 

2. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 

2.1. Công tác triển khai, quán triệt 

 UBND thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và 

các phường, xã tăng cường công tác giảm nghèo có hiệu quả cao hơn. UBND thị 

xã đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện các nội dung liên quan đến công tác 

giảm nghèo như triển khai hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo học sinh 

phổ thông là con hộ nghèo, hỗ trợ tiền điện... 

2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện Chương trình 

- Chương trình giảm nghèo bền vững luôn được coi là chương trình trọng 

tâm trong phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Thời gian qua, tuy kinh tế còn gặp 

nhiều khó khăn nhưng thị xã vẫn luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên 

cho công tác giảm nghèo; thể hiện qua hệ thống các văn bản chỉ đạo thực hiện 

các chính sách người nghèo, người cận nghèo đến các đối tượng được thụ hưởng. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo là 

nội dung rất quan trọng. Chính vì vậy, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận tổ 
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quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến người dân, đặc biệt là người nghèo, 

người thuộc hộ cận nghèo; làm chuyển biến và nâng cao ý thức thực hiện các 

mục tiêu về giảm nghèo và ý chí vươn lên thoát nghèo, làm giàu của Nhân dân 

nhất là đối với các hộ nghèo. Nội dung công tác tuyên truyền, vận động của các 

cấp, các ngành tập trung vào việc triển khai, tổ chức thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ về giảm nghèo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, trách nhiệm tham 

gia của người dân, người nghèo trong các hoạt động giảm nghèo, các chế độ, 

chính sách về giảm nghèo, giới thiệu kinh nghiệm làm ăn, kiến thức khoa học kỹ 

thuật, cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả để nhân rộng. 

- Cán bộ làm công tác giảm nghèo được trang bị, cấp phát tài liệu, các văn 

bản chỉ đạo, cập nhật các chính sách mới thường xuyên, được tham gia các lớp 

tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo do tỉnh và 

trung ương tổ chức. Các văn bản mới của tỉnh, trung ương về công tác giảm 

nghèo được gửi rộng rãi trên hệ thống quản lý hồ sơ công việc để cán bộ làm 

công tác giảm nghèo nói riêng và các ngành, các cấp, các phường, xã tuyên 

truyền rộng rãi và tổ chức thực hiện. 

Các chính sách mới về giảm nghèo được phổ biến đến thôn trưởng, tổ 

trưởng thông qua một số hộ nghị tập huấn, lồng ghép với các nội dung khác của 

ngành. 

2.3. Công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra, đánh giá định kỳ 

- Các chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện theo đúng quy định. Sau 

khi có kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND tỉnh, UBND thị xã 

đã chủ động rà soát, giao nhiệm vụ cho các ngành, đoàn thể tham gia hỗ trợ 

thoát nghèo và duy trì thoát nghèo bền vững. 

- Các hộ nghèo, hộ cận nghèo được cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý 

do Trung ương cung cấp nên việc quản lý, theo dõi được thực hiện chặt chẽ, 

khoa học. 

- Thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, 

chính sách liên quan đến người nghèo, qua đó đánh giá tác động của chính sách 

đó đối với đối tượng thụ hưởng. 

3. Kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo chung 

 3.1. Kết quả hỗ trợ về y tế cho người nghèo và cận nghèo 

Năm 2022 có 100% người nghèo, người cận nghèo chưa tham gia bảo 

hiểm y tế đều được cấp bảo hiểm y tế theo đúng quy định, họ được đảm bảo các 

quyền lợi trong khám, chữa bệnh, cụ thể.  

- Có 624 người nghèo được cấp thẻ BHYT, với kinh phí hơn 450 triệu 

đồng, 945 người cận nghèo được cấp thẻ BHYT, với tổng kinh phí hơn 661 

triệu đồng. 

- Có 4.771 người thuộc các hộ gia đình có mức sống trung bình được cấp 

thẻ BHYT, với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng. 
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- Năm 2022 có hàng trăm lượt người nghèo, người cận nghèo, người có 

mức sống trung bình được khám chữa bệnh và cấp phát thuốc điều trị miễn phí. 

3.2. Kết quả hỗ trợ về giáo dục và đào tạo 

- Trợ cấp kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện được hưởng miễn, 

giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho con em hộ nghèo được thực hiện kịp 

thời, đầy đủ, đúng đối tượng. 100% học sinh phổ thông, sinh viên là con hộ 

nghèo được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo đúng quy định. Cụ 

thể: có 401 em được hỗ trợ học phí với số tiền hơn 264 triệu đồng; có 164 lượt 

em được hỗ trợ chi phí học tập, với tổng kinh phí hơn 105 triệu đồng. 

- Bên cạnh đó, UBND thị xã đã kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân để hỗ 

trợ học bổng, tiền ăn bán trú, quà nhân các dịp lễ, tết để hỗ trợ cho hàng trăm 

học sinh là con hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

3.3. Kết quả hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 

- Ban Chỉ đạo giảm nghèo thị xã đã tiến hành rà soát các hộ nghèo có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, nhất là những hộ gia đình có nguy cơ 

ngập lụt, sụp đổ trong mùa mưa bão để có phương án hỗ trợ hoặc kêu gọi hỗ trợ. 

Thông qua nhiều nguồn lực như Quỹ vì người nghèo, các nguồn xã hội hoá 

khác. 

-  Năm 2022, có 17 hộ nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở với 

tổng kinh phí hơn 464 triệu đồng; hỗ trợ 01 hộ nghèo nộp tiền thuế sử dụng đất, 

với số tiền hơn 22 triệu đồng. 

 3.4. Kết quả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 

- Bên cạnh các chính sách khác về y tế, giáo dục, hỗ trợ làm nhà ở thì 

người nghèo được hỗ trợ kinh phí để chi trả tiền điện. Việc hỗ trợ tiền điện được 

hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo các quy định của Nhà nước.  

- Năm 2022, có 396 hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện, với tổng kinh phí 

hơn hơn 261 triệu đồng. 

3.5. Chính sách Bảo trợ xã hội đối với người nghèo 

- Năm 2022, chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh vẫn được triển khai 

để nhằm hỗ trợ thêm một phần thu nhập đối với các đối tượng hộ nghèo thuộc 

chính sách bảo trợ xã hội như Nghị quyết 151, Nghị quyết 179, Nghị quyết 72 

của Hội đồng nhân tỉnh. 

+ Nghị quyết 151: Hỗ trợ 35 đối tượng, với số tiền hơn 104 triệu đồng; 

+ Nghị quyết 179: Hỗ trợ 4 đối tượng, với số tiền 7,5 triệu đồng; 

+ Nghị quyết 72: Hỗ trợ 73 người, với số tiền hơn 114 triệu đồng. 

- Bên cạnh đó, người nghèo còn được hỗ trợ đột xuất khi gặp rủi ro, hoạn 

nạn trong những trường hợp bất khả kháng như tai nạn, chết đuối… 

3.6. Kết quả thực hiện các chính sách, dự án thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
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Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND 

tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 

2022 và giao nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Ngày 

25/11/2022 Chủ tịch UBND thị xã đã ký ban hành Quyết định số 2522/QĐ-

UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2022, cụ thể như sau: 

- Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

Năm 2022, được bố trí tổng ngân sách 512 triệu đồng, trong đó ngân sách 

Trung ương: 465 triệu, ngân sách tỉnh và thị xã 47 triệu để thực hiện các mô 

hình sinh kế. UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

tham mưu phân bổ kinh phí và phối hợp với UBND các phường, xã triển khai 

thực hiện các mô hình chăn nuôi gà cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và 

thoát nghèo có đủ cơ sở và khả năng để thực hiện mô hình.  

Kết quả ban đầu, đã phân bổ kinh phí về cho UBND các phường, xã, 

chọn lọc đối tượng và đang tiến hành khảo sát thực tế tại từng hộ gia để đảm bảo 

công tác triển khai thực hiện mô hình có hiệu quả nhất. 

- Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 

 Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp được 

bố trí tổng kinh phí: 253 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương 230 triệu 

đồng, ngân sách tỉnh và thị xã: 23 triệu.  

Hiện nay, tiểu dự án chưa được triển khai thực hiện và xin chuyển nguồn 

sang năm 2023. 

- Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững  

+ Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó 

khăn. 

Năm 2022, tiểu dự án được bố trí tổng kinh phí 360 triệu đồng, trong đó: 

Ngân sách Trung ương 327 triệu đồng, ngân sách tỉnh và thị xã 33 triệu đồng. 

Hiện nay, tiểu dự án chưa được triển khai thực hiện và xin chuyển nguồn 

sang năm 2023. 

+ Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững: Hiện nay đã được bố trí kinh 

phí với tổng số tiền 84 triệu đồng, nhưng chưa triển khai thực hiện được và xin 

chuyển nguồn sang năm 2023. 

- Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

+ Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin: Đã phân bổ kinh phí cho phòng 

Văn hóa - Thông tin 15 triệu đồng thực hiện trong năm 2022. 

+ Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo:  

Đã ban hành Kế hoạch truyền thông về giảm nghèo và phân bổ kinh phí 

18 triệu đồng cho phòng Lao động - TBXH thực hiện trong năm 2022. 

- Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình 
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+ Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực 

Kinh phí đã được bố trí cho phòng LĐTBXH số tiền 51 triệu để triển khai 

thực hiện tiểu dự án. 

Đã ban hành kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công 

tác giảm nghèo tại cơ sở, xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu tập huấn, bố 

trí giảng viên và các điều kiện thực hiện trong năm 2022. 

+ Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá chương trình 

Đã ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và phân 

bổ kinh phí với số tiền 58 triệu đồng về cho phòng Lao động -TBXH và UBND 

các phường xã để triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá các chương 

trình trong năm 2022. 

3.7. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chính sách giảm nghèo 

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chính sách giảm nghèo UBND thị 

xã quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu rộng, đa dạng, phong phú dưới nhiều hình 

thức như thông qua các hội nghị, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng 

thông tin điện tử thị xã, thông qua các tin bài, phóng sự của đài truyền hình - 

truyền thanh thị xã, pano, áp phích, tờ rơi, hội nghị, toạ đàm…do vậy người 

nghèo đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về chế độ, chính sách liên quan 

đến mình. 

4. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2023 

- Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các 

ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận 

thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp 

nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của 

cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả. 

- Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình MTMTQG giảm 

nghèo bề vững. Quản lý, giám sát và thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí của 

Chương trình theo Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND 

tỉnh.  

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch giảm nghèo có địa chỉ; giao cho 

các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền 

vững. 

- Thực hiện hỗ trợ thu nhập theo Nghị quyết 72/2022/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; 

 - Thực hiện kêu gọi, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo có nhà ở 

xuống cấp nghiêm trọng có nhu cầu làm nhà và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên 

đán năm 2023; 

- Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm 

nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2023. 
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Trên đây, là một số nội dung báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2023 trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, kính đề nghị Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội xem xét tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định và 

tiếp tục chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng: LĐTBXH, TCKH; 

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể cấp thị; 

- Lưu: VT, Ph.LĐTBXH.  

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tôn Quang Ngọc 
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