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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo  

giai đoạn 2021 -2025 và năm 2022 

Căn cứ công văn số 941/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 07/6/2022 của  Sở 

Lao động –Thương binh và Xã hội về việc đề nghị xây dựng kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 -2025 và năm 2022. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 -2025 và năm 2022 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của 

Đảng, Nhà nước và là sự nghiệp của toàn dân, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm 

hàng đầu, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sâu sát, cụ 

thể và đồng bộ của các cấp chính quyền, sự phối hợp tích cực của Mặt trận tổ 

quốc và các đoàn thể nhân dân.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao 

động ngành dân tộc, nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số biết được mục 

đích ý nghĩa của Chương trình Giảm nghèo bền vững; biết quyền và nghĩa vụ 

của người nghèo đối với Chương trình; chỉ ra nguyên nhân để khắc phục, tìm 

cách vượt nghèo, tạo cơ hội cho hộ nghèo ổn định cuộc sống vươn lên thoát 

nghèo bền vững, Phát huy vai trò làm chủ của người dân từ khâu xây dựng kế 

hoạch đến tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá hiệu quả của Chương trình. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát 

đánh giá Chương trình: 

- Mục tiêu: Tăng cường nâng cao hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, 

giám sát, đánh giá thực hiện mục tiêu Chương trình giảm nghèo từ cấp huyện, 

xã, thôn, bản; thông qua giám sát, đánh giá được kết quả thực hiện, giải quyết 

khó khăn, vướng mắc đảm bảo việc thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, hiệu 

quả, đúng quy định của Pháp luật. 

- Đối tượng: Các cơ quan, đơn vị chủ trì, quản lý, các tổ chức, cá nhân 

tham gia tổ chức thực hiện dự án, tiểu dự án, các hoạt động của Chương trình. 

- Nội dung thực hiện: Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đánh giá 

định kỳ hoặc đột xuất; thực hiện chế độ thu thập thông tin, báo cáo giám sát, 

đánh giá các dự án, tiểu dự án hoạt động Chương trình. 
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III. GIẢI PHÁP 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm 

nghèo bền vững 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương pháp và 

cách làm phù hợp, tạo sự đồng thuận, chung tay vì người nghèo, không để ai bị 

bỏ lại phía sau của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. Thực hiện công tác tuyên 

truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức của nhân dân, thực hiện chủ trương 

thoát nghèo bền vững, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; giúp 

hộ nghèo, cận nghèo nhận thức được trách nhiệm thoát nghèo là trách nhiệm 

chính của gia đình; Nhà nước và xã hội chỉ hỗ trợ một phần các điều kiện cần 

thiết để thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững.  

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, các ban, ngành, đoàn thể tích 

cực tham gia tuyên truyền, vận động và có chính sách hỗ trợ nâng cao trình độ 

học vấn cho đối tượng lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang thiếu 

hụt chiều nghèo giáo dục bằng các hình thức tổ chức học tập, đảm bảo thực hiện 

theo chỉ tiêu phổ cập giáo dục hàng năm; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục định 

hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hợp lý để 

thay đổi cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tương lai. 

2. Phối hợp thực hiện tuyên truyền về các mô hình giảm nghèo hiệu 

quả, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh lồng ghép tuyên truyền 

trong các chương trình về các mô hình giảm nghèo để kịp thời nhân rộng các 

cách làm hay, mô hình hiệu quả; phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào 

cộng đồng. Thực hiện hiệu quả công tác vận động, khuyến khích các cá nhân, hộ 

gia đình làm ăn giỏi, có uy tín trong cộng đồng tham gia giúp đỡ, hướng dẫn cho 

người nghèo học tập, làm theo từ các mô hình sản xuất, sinh kế hiệu quả; hỗ trợ 

phát triển các mô hình sản xuất, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây 

ăn quả, cây dược liệu,… phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội ở từng 

vùng, từng địa phương. 

3. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ; 

kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường 

công tác đào tạo, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra, giám 

sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững 

Quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phải tăng cường kỷ 

cương, kỷ luật hành chính để nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức gắn với cải cách thủ tục hành chính; chú trọng 

công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp và của người dân 

trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về giảm nghèo bền vững. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực 

hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch.  
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4. Hoạt động kiểm tra, giám sát 

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường các hoạt 

động kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình giảm nghèo thông qua hệ thống 

chỉ tiêu giám sát, đánh giá chương trình tại địa phương được phụ trách nhằm 

nắm được tiến độ kết quả thực hiện các chủ trương chính sách và giải pháp hỗ 

trợ người nghèo đồng thời thấy được mức độ phù hợp, tính hiệu quả của Chương 

trình. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm thực tiễn tiếp tục đề xuất các giải pháp, các 

nội dung hoạt động của chương trình đảm bảo hiệu quả cao, mang tính toàn diện 

và bền vững. 

IV. KẾ HOẠCH KINH PHÍ  

Ban Dân tộc dự kiến kinh phí thực hiện tiểu dự án 2, dự án 7: Nâng cao 

năng lực giám sát, đánh giá Chương trình: 100.000.000 đồng 

Trong đó: Năm 2022 : 10.000.000 đồng;  Năm 2023 : 30.000.000 đồng; 

Năm 2024 : 30.000.000 đồng,  Năm 2025 : 30.000.000 đồng  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham 

mưu triển khai thực hiện kế hoạch này. Tham mưu, đề xuất lồng ghép vào các 

nhiệm vụ chuyên môn hàng năm tổ chức đổi mới và đa dạng hóa các hình thức 

tuyên truyền về công tác giảm nghèo nhất là đối với những địa bàn thuộc vùng 

khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Nâng cao năng lực 

giám sát, đánh giá Chương trình, thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả định kỳ 

theo quy định. 

Các phòng thuộc Ban căn cứ nội dung kế hoạch, chức năng nhiệm vụ 

được giao phối hợp với Phòng Nghiệp vụ tham mưu triển khai thực hiện các 

chính sách, dự án, đề án thuộc lĩnh vực ngành quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 Ban Dân tộc tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTB-XH; 

- Đài phát thanh và Truyền hình (p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- UBND huyện Văn Lãng (p/h thực hiện); 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện Văn Lãng; 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Khi 
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