
Biểu a

Số 
người

Số tiền
Số 

người
Số 

tiền
Số 

người
Số tiền

Số 
người

 Số tiền 
Số 

người
Số tiền

1 Bắc Hồng 2 5.74        2 5.74         

2 Nam Hồng 0 0

3 Trung Lương 9          22.1   9     22.1         1     1.89   

4 Đức Thuận 18    51.66      18   51.66       

5 Đậu Liêu 1 1.61  3        19.95 1      1.61          5 23 1           1.89   

6 Thuận Lộc 1      1.47        1 1.47 2       3.78    

Tổng 1 2 0 0 3 20 31 83 35 104 4 0 8

TT

Nghị quyết 151/2019

Kinh phí

Nghị quyết 179/2019

Người cao tuổi

Hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi NCC
Hộ nghèo 

cao tuổi đơn thân
Tổng cộng

Tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết 151/2019; Nghị quyết 179/2019 của HĐND tỉnh năm 2022
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày      /12/2022 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HỒNG LĨNH

Số 
người Cộng

Ngân sách 
tỉnh

Xã hội 
hóa

Khuyết tật
Người bị 

bệnh hiểm 
nghèo

Xã, phường, 
thị trấn

Phan Thị Nguyệt

PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH
TRƯỞNG PHÒNG

Mai Văn Danh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tôn Quang Ngọc

Hồng Lĩnh, ngày      tháng 12 năm 2022

Người lập biểu 

Page 1



I Chính sách giảm nghèo chung 7,407  5,823    1,802     1,756    2,264         

1
Giáo dục - Đào tạo (Cấp bù học 
phí, hỗ trợ đóng học phí…

546     156       156       

 - Cấp bù học phí 401     264       264       

 - Hỗ trợ chi phí học tâp 164     105       105       

 - Hỗ trợ khác

2 Bảo hiểm y tế 6,340  4,712    1,543      1,369    1,800         

a Cấp thẻ Bảo hiểm y tế 6,340  4,712    1,543      1,369    1,800         

 + Hộ nghèo 624     450.5    450.5    

 + Hộ cận nghèo 945     661.4    463.0      198.4    

 + Hộ thu nhập trung bình 4,771  ####### 1,080.2   720.1    1,800         

b Hỗ trợ Khám chữa bệnh

3 Hỗ trợ làm nhà ở 17       464       464            

4 Trợ giúp pháp lý

5 Tiền điện hộ nghèo 392     259       259         

6
Chính sách giảm nghèo đặc thù 
của tỉnh

112     231       -          231       

- Nghị quyết 151/2019 35       104.1    104.1    

- Nghị quyết 179/2019 4         7.6        7.6        

- Nghị quyết 72/2022 73       120       120       

II Hỗ trợ vay vốn ưu đãi 971     55,229  16,574   10,914  26,495       

1 Cho vay ưu đãi HN   40 2,033    2,033      

2 Cho vay Cận nghèo   57 3,128    3,128      

 Kinh phí 
 Trong đó 

Ghi chú Ngân sách 
Trung ương 

 Ngân sách địa 
phương  

 Huy động 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HỒNG LĨNH Biểu b

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN
 CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày      /12/2022 của UBND thị xã)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung hỗ trợ Số lượng



3 Cho vay hộ thoát nghèo   33 1,701    1,701      

4 Cho vay HSSV   57 3,315    3,315      

5 Cho vay NS&VSMTNT   36 690       690         

6 Cho vay giải quyết việc làm   543 30,523  1,893      2,135    26,495       

7 Cho vay xuất khẩu lao động   1 100       100         

8 Cho vay hộ SXKD tại vùng KK

9 Cho vay thương nhân vùng KK

10 Cho vay nhà ở xã hội   10 3,714    3,714      

11 Cho vay hộ nghèo nhà ở 167

12 Cho vay hộ nghèo về nhà ở - QĐ33

13
Cho vay hộ nghèo xây dựng chòi tránh 
lũ QĐ 716/2012

14
Cho vay hộ nghèo xây dựng nhà ở 
phòng tránh bão lụt  QĐ 48/2014

15 Cho vay hộ DTTS ĐBKK 

16 Cho vay Doanh nghiệp

11 Cho vay khác   194 10,025  8,779    

Tổng cộng 8,378  61,052  18,376   12,670  28,759       

Hồng Lĩnh, ngày      tháng 12 năm 2022

Người lập biểu 

Phan Thị Nguyệt

PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH
TRƯỞNG PHÒNG

Mai Văn Danh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tôn Quang Ngọc



Người Tiền Người Tiền Người Tiền Người Tiền Người Tiền Người Tiền Người Tiền

1 Bắc Hồng 2 4.6 2 1 4 5.6

2 Nam Hồng 2 1 2 1.0

3 Trung Lương 12 22.2 2.0 2.5 11 6 25 30.22

4 Đức Thuận 2 10 19 43.7 4 2 25 55.7

5 Đậu Liêu 3 15 2 3 2 3.7 6 3 13 24.5

6 Thuận Lộc 1 1.1 3 2 4 2.6

Tổng 5 25 2 3 0 0 36 75.3 2.0 2.5 28 14 73 119.6

Người lập biểu PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Phan Thị Nguyệt Mai Văn Danh Tôn Quang Ngọc

Người từ đủ 
60 tuổi trở 

lên

Người 
khuyết tật

Người bị 
bệnh hiểm 

nghèo

Từ 60 đến 80 
tuổi

Từ đủ 80 
tuổi trở lên

Hồng Lĩnh, ngày      tháng 12 năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HỒNG LĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP HỖ TRỢ THU NHẬP CHO THÀNH VIÊN HỘ NGHÈO THEO NGHỊ QUYẾT 72/2022-NQ-
HĐND

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày      /12/2022 của UBND thị xã)

Biểu c

TT Xã, thị trấn

Thành viên hộ nghèo thuộc chính sách 
ưu đãi người có công với cách mạnh

Người cao tuổi đơn thân 
thuộc hộ nghèo, không có 
người có quyền và nghĩa 

vụ phụng dưỡng

Thành viên 
hộ nghèo 

thuộc chính 
sách BTXH

Tổng



 cả năm
% so với 
kế hoạch 
đầu năm

1 2 2 3 4 5=4/3 6
B Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo
1 Tổng ngân sách, trong đó: Triệu đồng 512 512

1.1 Ngân sách trung ương Triệu đồng 465 465
1.2 Ngân sách địa phương Triệu đồng 47 47
1.3 Huy động nguồn khác Triệu đồng

2 Kết quả thực hiện
2.1 Số dự án, mô hình giảm nghèo được triển khai (theo từng dự án)
2.2 Số người được hỗ trợ Người
2.3 Số phụ nữ được hỗ trợ Người

C Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
I Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

1 Tổng ngân sách, trong đó: Triệu đồng 253
1.1 Ngân sách trung ương Triệu đồng 230
1.2 Ngân sách địa phương Triệu đồng 23
1.3 Huy động nguồn khác Triệu đồng

2 Kết quả thực hiện

2.1
Số dự án, mô hình phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp được triển khai 
(theo từng dự án)

2.2 Số người được hỗ trợ Người
2.3 Số phụ nữ được hỗ trợ Người
II Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng
1 Tổng ngân sách, trong đó: Triệu đồng 253 253

1.1 Ngân sách trung ương Triệu đồng 230 230
1.2 Ngân sách địa phương Triệu đồng 23 23
1.3 Huy động nguồn khác Triệu đồng

2 Kết quả thực hiện
2.1 Số trẻ suy dinh dưỡng thấp còi dưới 5 tuổi được hỗ trợ Trẻ
2.2 Số trẻ  suy dinh dưỡng gày còm dưới 5 tuổi được hỗ trợ Trẻ
2.3 Số trẻ  suy dinh dưỡng thấp còi từ 5 đến dưới 16 tuổi được hỗ trợ Trẻ

D Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
I Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn 

1 Tổng ngân sách, trong đó: Triệu đồng 360
- Đầu tư phát triển Triệu đồng
- Sự nghiệp Triệu đồng

1.1 Ngân sách trung ương, trong đó: Triệu đồng 327
- Đầu tư phát triển Triệu đồng
- Sự nghiệp Triệu đồng

1.2 Ngân sách địa phương, trong đó: Triệu đồng 33
- Đầu tư phát triển Triệu đồng
- Sự nghiệp Triệu đồng

1.3 Huy động nguồn khác nguồn khác Triệu đồng
2 Kết quả thực hiện

2.1
 Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp
Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hỗ trợ xây dựng, mua sắm thiết bị, phương 
tiện đào tạo, sửa chữa, cơ sở vật chất từ nguồn vốn đầu tư phát triển

Số 
CSGDNN

Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hỗ trợ mua sắm thiết bị, phương tiện đào
tạo, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất từ nguồn vốn sự nghiệp

Số 
CSGDNN

2.2
Xây dựng các chuẩn,  phát triển hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 
quốc gia và hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; phát triển 
chương trình, học liệu; phát triển nhà giáo và cán bộ quản lý
- Số lượng chuẩn được xây dựng

Ngành/ngh
ề

- Kết quả thực hiện việc phát triển hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng
nghề quốc gia
+ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực người

Biểu số 02

          ỦY BAN NHÂN DÂN
          THỊ XÃ HỒNG LĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh Phúc

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022

TT Tên dự án Đvt
Kế 

hoạch 
đầu năm

Kết quả thực hiện 
Chương trình

Kế hoạch 
năm 2023



+ Thí điểm đánh giá, cấp chứng chỉ Người
+ Đánh giá kỹ năng công nghệ thông tin Người
nghiệp
+ Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ/nhà giáo về xây dựng và phát triển hệ thống
đảm bảo chất lượng

Người

+ Thí điểm xây dựng mô hình Mô hình
+ Đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên Người
- Kết quả thực hiện việc phát triển chương trình, học liệu

+ Nghiên cứu xây dựng chương trình
Chương 

trình 

+ Rà soát, cập nhật chỉnh sửa chương trình, tài liệu
Chương 

trình/môn 
học

- Kết quả thực hiện việc phát triển nhà giáo và cán bộ quản lý
+ Bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm, năng lực phát triển chương trình dạy
học

Người

+ Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề Người
+ Bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin Người
+ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học Người
+ Đào tạo theo chương trình khởi sự kinh doanh Người
+ Đào tạo nâng cao năng lực cho người đào tạo trong doanh nghiệp Người
+ Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý cơ sở vật chất, thiết bị Người
nước, quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp kỹ năng số, kỹ năng mêm, ngoại
ngữ

Người

+ Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ làm công tác pháp chế, thanh tra Người
+ Đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài cho cán bộ quản lý các cấp Người

2.3
Điều tra, khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề; truyền thông, hướng 
nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm

- Số lượng cuộc điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu
Cuộc điều 

tra
- Kết quả, phương thức truyền thông, hướng nghiệp
+ Số sản phẩm tuyên truyền bài
+ Số người được tư vấn hướng nghiệp Người
- Kết quả thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm...
- Số hoạt động tổ chức Cuộc

2.4
Phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác 
xã
Số mô hình được triển khai Mô hình

2.5 Đào tạo nghề cho người lao động
Tổng số người được đào tạo (chia từng đối tượng cụ thể). Người
Người thuộc hộ nghèo Người
Người thuộc hộ nghèo trên địa bàn huyện nghèo Người
Người thuộc hộ cận nghèo Người
Người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo Người
Người mới thoát nghèo Người
Người thuộc hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện nghèo Người
Khác Người
Trên địa bàn huyện nghèo Người

II
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng

1 Tổng ngân sách, trong đó: Triệu đồng
1.1 Ngân sách trung ương Triệu đồng
1.2 Ngân sách địa phương Triệu đồng
1.3 Huy động nguồn khác nguồn khác Triệu đồng

2 Kết quả thực hiện
2.1 Hỗ trợ đào tạo

a. Tổng số lao động được hỗ trợ đào tạo Người
- Chia theo đối tượng:
+ Lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân tộc 
thiểu số

Người

+ Lao động thuộc các đối tượng khác Người
+ Lao động nữ

b. Số lao động được hỗ trợ hoàn thành các khóa đào tạo (nghề, ngoại ngữ): Người
c. Kinh phí thực hiện hỗ trợ Triệu đồng

2.2
Tổng số lao động được hỗ trợ các chi phí khác trong quá trình đào tạo và 
các thủ tục xuất cảnh

Người

- Kinh phí thực hiện hỗ trợ Triệu đồng
2.3 Tổng số lao động đã xuất cảnh Người

- Chia theo đối tượng:



+ Lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân tộc 
thiểu số

Người

+ Lao động thuộc các đối tượng khác Người
+ Lao động nữ

2.4
Hỗ trợ hoạt động tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng
- Số lượt người được tư vấn Người
- Kinh phí thực hiện hỗ trợ Triệu đồng

III Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
1 Tổng ngân sách, trong đó: Triệu đồng 84

- Đầu tư phát triển Triệu đồng
- Sự nghiệp Triệu đồng

1.1 Ngân sách trung ương, trong đó: Triệu đồng 76
- Đầu tư phát triển Triệu đồng
- Sự nghiệp Triệu đồng

1.2 Ngân sách địa phương, trong đó: Triệu đồng 8
- Đầu tư phát triển Triệu đồng
- Sự nghiệp Triệu đồng

1.3 Huy động nguồn khác nguồn khác Triệu đồng
2 Kết quả thực hiện Triệu đồng

2.1 Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin 
a Số lượng Trung tâm dịch vụ việc làm được hỗ trợ

b Số lượng máy móc, trang thiết bị được đầu tư, nâng cấp 
Máy 

móc/trang 
thiết bị

c Phần mềm được đầu tư, nâng cấp Phần mềm
2.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc

a Người tìm việc được thu thập, cập nhật thông tin người
Trong đó:
- Thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo người
- Thuộc huyện nghèo người
- Thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo người
- Lao động nữ người

b Người sử dụng lao động được thu thập, cập nhật thông tin Đơn vị
2.3 Hỗ trợ giao dịch việc làm

- Số phiên giao dịch việc làm/ ngày hội việc làm 
Phiên/ngày 

hội
- Số doanh nghiệp, hợp tác xã, Hộ kinh doanh, Cơ sở đào tạo tham gia Đơn vị
- Số lao động được hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin 
thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm

Người

Trong đó:
+ Thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo người
+ Thuộc huyện nghèo người
+ Thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo người
+ Lao động nữ người

2.4  Quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu về dân cư
- Số lao động được thu thập, cập nhật thông tin Người
Trong đó:
+ Thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo Người
+ Thuộc huyện nghèo Người
+ Thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo Người
+ Lao động nữ Người

2.5 Thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao động
- Khảo sát/điều tra thu thập thông tin thị trường lao động Cuộc
- Phân tích/dự báo thị trường lao động Ấn phẩm

2.6 Hỗ trợ kết nối việc làm thành công
- Số lao động được kết nối việc làm thành công  (có giao kết hợp đồng lao động) Người
Trong đó:
+ Thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo Người
+ Thuộc huyện nghèo Người
+ Thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo Người
+ Lao động nữ Người

E Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
I Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin

1 Tổng ngân sách, trong đó: Triệu đồng 15
1.1 Ngân sách trung ương Triệu đồng 14
1.2 Ngân sách địa phương Triệu đồng 1



1.3 Huy động nguồn khác Triệu đồng
2 Kết quả thực hiện

2.1
 Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ 
thông tin, truyên truyền 

2.1.1 Số lượng lớp Lớp
2.1.2 Số lượng cán bộ Cán bộ

2.2
Phát triển các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên 
truyền đối ngoại

2.2.1 Thiết lập mới Cụm thông tin điện tử Cụm
2.2.2 Nâng cấp Cụm thông tin điện tử Cụm

2.3
Trang bị cho các đồn biên phòng hệ thống phương tiện, thiết bị phục vụ 
thông tin, tuyên truyền

Đồn

2.4  Thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh xã ở các xã
2.4.1  Đầu tư thiết lập mới đài truyền thanh xã Đài
2.4.2 Nâng cấp, mở rộng đài truyền thanh xã Đài
2.5  Tăng cường nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội 

2.5.1
Sản xuất mới các tác phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông đăng tải 
trên mạng internet, mạng xã hội 

a  Các chương trình phát thanh, truyền hình. Trong đó:
 - Số lượng chương trình phát thanh

Chương 
trình

 - Số lượng chương trình truyền hình
Chương 

trình
b Đối với báo in

 - Số lượng ấn phẩm Sản phẩm
 - Số lượng tờ phát hành Tờ

c Đối với báo điện tử
 - Số lượng bài/ảnh bài/ảnh

 - Số lượng file điện tử
(audio/vide

o)
 - Các hình thức khác

d
Đối với sản phẩm truyền thông đăng tải trên mạng internet, mạng xã hội 
(ghi chi tiết sản phẩm)

2.5.2  Sản xuất các xuất bản phẩm mới, trong đó:
a Đối với xuất bản phẩm in

 - Số đầu sách đầu sách
 - Số lượng sách cuốn

b Đối với xuất bản phẩm điện tử
 - Sách điện tử thông thường Tác phẩm
 - Sách nói. Tác phẩm
 - Sách Multimedia. Tác phẩm
 - Sách tóm tắt. Tác phẩm

2.5.3
Lựa chọn tác phẩm báo chí có nội dung thiết yếu, có giá trị phổ biến lâu dài 
để chuyển sang định dạng số và phát hành trên không gian mạng 
 - Số lượng tác phẩm báo in Tác phẩm
 - Số lượng tác phẩm tạp chí in Tác phẩm

2.5.4
Lựa chọn xuất bản phẩm in đã xuất bản qua các thời kỳ có giá trị về nội 
dung và có ý nghĩa lâu dài để xuất bản dưới hình thức xuất bản phẩm điện 
tử
 - Số lượng sách điện tử đơn giản Tác phẩm
 - Số lượng sách nói Tác phẩm
 - Số lượng Sách Multimedia Tác phẩm

2.5.5 Các sản phẩm truyền thông khác
II Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều
1 Tổng ngân sách, trong đó: 18

1.1 Ngân sách trung ương 16
1.2 Ngân sách địa phương 2
1.3 Huy động nguồn khác

2 Kết quả thực hiện
- Số lượng chương trình phát thanh sản xuất, trong đó:

+ Số lượng do Bộ, ngành sản xuất
Chương 

trình

+ Số lượng do địa phương sản xuất
Chương 

trình
- Số lượng chương trình truyền hình sản xuất, trong đó:

+ Số lượng do Bộ, ngành sản xuất
Chương 

trình

+ Số lượng do địa phương sản xuất
Chương 

trình
- Số lượng ấn phẩm truyền thông do Bộ, ngành, địa phương xuất bản, bao gồm:



+ Số lượng chuyên san được xuất bản Ấn phẩm
+ Số lượng video clip được sản xuất Clip
+ Số lượng tờ rơi được xuất bản Ấn phẩm
- Số lượng tọa đàm, đối thoại được tổ chức thực hiện
+ Số lượng tọa đàm, đối thoại do Bộ, ngành tổ chức thực hiện Cuộc
+ Số lượng tọa đàm, đối thoại do địa phương tổ chức thực hiện Cuộc
- Số lượng sách chuyên đề về giảm nghèo do Bộ, ngành/địa phương xuất bản, 
bao gồm:
+ Số đầu sách Ấn phẩm
+ Số lượng sách Cuốn
- Số lượng các cuộc đối thoại chính sách giảm nghèo
+ Số cuộc đối thoại (theo các cấp) Đối thoại
+ Số người tham gia đối thoại Người

G Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình
I Tiểu dự án 1. Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình

1 Tổng ngân sách, trong đó: Triệu đồng 51
1.1 Ngân sách trung ương Triệu đồng 46
1.2 Ngân sách địa phương Triệu đồng 5
1.3 Huy động nguồn khác Triệu đồng

2 Kết quả thực hiện
- Hoạt động đào tạo, tập huấn cán bộ (theo các loại hoạt động)
+ Số lớp đào tạo, tập huấn Lớp
+ Số cán bộ được đào tạo, tập huấn Cán bộ
- Hoạt động đào tạo, tập huấn cộng đồng (theo các loại hoạt động)
+ Số lớp đào tạo, tập huấn Lớp
+ Số người dân được đào tạo, tập huấn (cộng đồng) Lượt người

II Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh giá
1 Tổng ngân sách, trong đó: Triệu đồng 58

1.1 Ngân sách trung ương Triệu đồng 53
1.2 Ngân sách địa phương Triệu đồng 5
1.3 Huy động nguồn khác Triệu đồng

2 Kết quả thực hiện
Số đoàn kiểm tra (theo các cấp kiểm tra) Đoàn
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