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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:       /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Yên Mô, ngày       tháng      năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững  

trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-BCĐ ngày 12/5/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2020; Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ 

ngày 08/01/2019 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về Đổi mới, tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo đối với công tác người có công và giảm nghèo bền vững trên địa bàn 

tỉnh; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

việc quyết định phân bổ vốn kế hoạch năm 2020 thực hiện các Chương trình Mục 

tiêu quốc gia; Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc 

phân bổ chi tiết vốn kế hoạch năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 17/4/2017 của UBND huyện 

Yên Mô về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020. UBND huyện Yên Mô xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 

2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về giảm nghèo năm 2020, góp phần đạt các 

mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình giảm nghèo bền vững huyện Yên Mô giai đoạn 

2016 - 2020. 

Việc thực hiện Kế hoạch này phải tuân thủ các quy định của Chính phủ, hướng dẫn 

của các Bộ, UBND tỉnh, Sở, ngành; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 17/4/2017 của 

UBND huyện Yên Mô về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020. 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu  

- Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu 

trên địa bàn huyện, tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa việc làm tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, 

giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin; thực hiện kịp thời các 

chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 

kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của huyện. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái 

nghèo và gắn giảm nghèo với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; hoàn 

thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020. 

- Tập trung giảm mạnh hộ cận nghèo, hạn chế tái nghèo; Phấn đấu giảm chênh 

lệch tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các xã, nhất là giữa thị trấn, các xã đã đạt 

chuẩn nông thôn mới với những xã còn lại và các nhóm dân cư; cải thiện đời sống, 

tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các xã khó khăn. 
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2. Một số chỉ tiêu cụ thể 

- Phấn đấu cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện giảm còn 1,90% (năm 

2019 là 2,40%) và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,81% (năm 2019 là 4,31%) trở xuống; không 

còn hộ nghèo thuộc diện Người có công với cách mạng (Có Biểu mục tiêu phấn đấu giảm 

nghèo kèm theo). 

- 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong 03 năm 

có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất. 

- 100% người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

- 100% học sinh, sinh viên hộ nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn 

giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ. 

- Giải quyết việc làm mới cho 2.100 lao động, trong đó xuất khẩu lao động đạt 110 

người; 100% lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhu 

cầu được vay vốn đi xuất khẩu lao động, làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

- 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, cấp thôn được tập huấn kiến thức, 

kỹ năng về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

- 100% cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã được tập huấn, sử dụng 

thành thạo hệ thống phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo.  

- 100% hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn huyện nằm 

trong danh sách theo Quyết định 1475/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai 

đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg 

ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, có nguyện vọng, nhu cầu được vay vốn làm 

nhà ở trong năm 2020. 

- Đảm bảo các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

1. Công tác chỉ đạo, triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, thực hiện chính 

sách cho hộ nghèo 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 84/KH-

UBND ngày 17/4/2020 của UBND huyện về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020.  

- Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, coi 

giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, thực hiện chương trình giảm nghèo từ 

huyện đến các xã, thị trấn, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến tạo việc làm, phát triển sản 

xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo; việc xây dựng kế 

hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo phải cụ thể, phù hợp với từng xã, thị trấn. 

- Thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình 

năm 2020 phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng theo quy định. 

Kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phải có phân tích các chiều thiếu hụt các 

chỉ số nghèo: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin… và phân tích được các nguyên 

nhân nghèo đối với từng hộ để có giải pháp hỗ trợ để hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai có hiệu 

quả kế hoạch giảm nghèo, kịp thời năm bắt thông tin, lập danh sách quản lý, phân loại hộ 
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nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện đầy đủ, đúng và kịp thời các chế độ, chính sách cho người 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách của Nhà nước và 

của Tỉnh, của Huyện đối với người nghèo. Ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi trong thụ hưởng 

chính sách, phát triển kinh tế đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Triển khai kịp thời có 

hiệu quả các Chương trình, chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ 

làm công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tổ chức học tập kinh nghiệm các mô 

hình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường xã hội hóa công tác đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 

- Huy động các nguồn lực từ nhân dân, tổ chức, nhà nước và quốc tế; trước hết và 

chủ yếu là chủ động phát huy nguồn lực tại chỗ, tập trung nguồn lực cho các mục tiêu trọng 

điểm, giúp giảm nghèo bền vững. 

2. Công tác tuyên truyền 

- Tiếp tục tăng cường hoạt động tuyên truyền với nội dung và hình thức truyên 

phong phú, đa dạng phù hợp với tâm lý, tập quán nhân dân; vận động nhằm nâng cao nhận 

thức và trách nhiệm của người dân về các chương trình, dự án, tạo sự ủng hộ mạnh mẽ cả 

về nhận thức và đóng góp công sức của nhân dân nhằm thực hiện chương trình đề ra. Đồng 

thời tăng cường đưa tin, bài, ảnh về những cách làm hay, mô hình hiệu quả, gương người 

tốt, việc tốt trong giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. 

- Không ngừng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện 

thực tiễn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về công tác giảm nghèo bền vững, 

khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa với 

việc biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo gắn 

với xây dựng nông thôn mới. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc 

điểm của từng xã, thị trấn, chú trọng công tác tuyên truyền thông qua tổ chức các hội nghi 

đối thoại các chính sách của huyện, của xã. 

- Trên cơ sở thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản để xác định, xây dựng nội dung, 

phương pháp truyên truyền phù hợp. Nội dung truyền thông, tuyên truyền ngoài việc phổ 

biến chính sách giảm nghèo của nhà nước, cũng làm rõ vai trò của người nghèo đối với 

công tác giảm nghèo, trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo vừa là chủ thể, vùa là đối tượng và 

người được hưởng lợi từ Chương trình Giảm nghèo. Đồng thời nêu rõ trách nhiệm của 

người nghèo trong việc chủ động tìm biện pháp tăng thu nhập, thoát nghèo cùng với sự hỗ 

trợ, hướng dẫn của chính quyền, đoàn thể và cộng đồng, trong đó phải làm cho người 

nghèo thấy rõ sự giúp đỡ của nhà nước, cộng đồng chỉ là hỗ trợ, sự nỗ lực, tự vươn lên của 

bản thân hộ nghèo là quan trọng nhất. 

3. Thực hiện các chính sách, Dự án giảm nghèo 

Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình phù hợp với thực tiễn; 

Lồng ghép với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Huy động sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội để thực hiện thành công mục tiêu giảm 

nghèo năm 2020. Trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: 

3.1. Các chính sách giảm nghèo chung 

* Hỗ trợ Y tế 

- Triển khai đồng bộ việc hỗ trợ mua và cấp thẻ BHYT, khám chữa bệnh cho 



 4 

người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình... theo quy định của Luật BHYT, 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho 

có hộ khẩu thường trú tại tỉnh; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành quy định, trình tự, thủ tục, nội dung và 

mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình. 

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho các trạm y tế xã, thị trấn, đảm 

bảo phụ vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. 

* Hỗ trợ giáo dục 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. 

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức huy động các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư cơ 

sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học nhất là các xã miền núi. khuyến khích 

xây dựng và mở rộng “Quỹ khuyến học”, đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất để huy động 

và duy trì tỷ lệ học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo đến lớp. 

* Hỗ trợ Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động 

Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và xuất khẩu lao động 

theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND tỉnh quy định 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tỉnh Ninh Bình đến năm 

2020 và Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017của HĐND về phê duyệt 

Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 và Đề án số 27 của UBND tỉnh về xuất khẩu 

lao động và du học nghề tỉnh Ninh Bình. 

* Hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học 

sinh sinh viên, người lao động bị thu hồi đất 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn, gắn với việc 

hướng dẫn làm ăn, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa họ, kỹ thuật, 

công nghệ vào sản xuất; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng 

ưu đãi đối với hộ nghèo, nhất là hộ có người khuyết tật, chủ hộ là là nữ với các chính 

sách ưu đãi tín dụng: người nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên, người lao động 

bị thu hồi đất theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về 

tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Quyết định số 

15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ 

cận nghèo; Quyết định số: 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 

21/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; Quyết 

định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đào 

tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hối đất.  

* Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo 

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt Đề án “ Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn 

nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” theo Quyết định số 

33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Huy động các tổ chức, 
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cá nhân tiếp tục xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của huyện để 

tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. 

* Hỗ trợ cung cấp nước sạch vệ sinh 

Hỗ trợ đầu tư, xây mới, tu bổ và nâng cấp hệ thống cấp và lưu trữ nước sinh hoạt 

cho dân cư nông thôn dùng quanh năm và sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia 

thông qua các nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước và đóng góp của nhân dân. 

* Hỗ trợ tiếp cận thông tin 

- Tổ chức thực hiện tốt chương trình đưa văn hóa, thông tin về cơ sở; đa dạng 

hóa các hoạt động truyền thông, giúp người nghèo tiếp cận chính sách giảm nghèo, 

phổ biến các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, gương thoát nghèo. 

- Tổ chức thực hiện tốt chương trình truyền thông về giảm nghèo, đối thoại 

chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về công tác giảm nghèo cho người nghèo và cán bộ 

làm công tác giảm nghèo.  

- Kết hợp nguồn vốn từ CTMTQG giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn khác 

xây dựng, nâng cấp và củng cố phát triển hệ thống thông tin - truyền thông cơ sở.  

* Các chính sách an sinh xã hội khác 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung trợ giúp pháp lý cho người nghèo; 

hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; huy động xây dựng quỹ đền ơn 

đáp nghĩa và an sinh xã hội năm 2020; duy trì và phát triển đàn bê giống do Tập 

đoàn Vingroup tài trợ. 

- Vận động nhân dân xây dựng nhà tiêu, cải tạo chuồng trại chăn nuôi hợp vệ 

sinh. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ cảnh quan và 

vệ sinh môi trường, đồng thời thực hiện tốt đồng bộ các biện pháp kiểm soát, ngăn 

ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải, rác thải, nước thải tại gia đình, 

doanh nghiệp, khu dân cư. 

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có 

công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương 

phát triển kinh tế vươn lên làm giầu nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và 

nghèo mới phát sinh. 

3.2. Triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững 

* Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô 

hình giảm nghèo  

- Thực hiện các Dự án do UBND huyện xây dựng và được thẩm định của cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực 

hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020 và Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 cảu Bộ Tài chính quy định 

quản lý và sử dụng kinh phí sự nhiệp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 

- Tiếp tục quản lý, theo dõi hiệu quả của Dự án nhân rộng mô hình chăn nuôi bò 

cho 45 hộ nghèo trên địa bàn huyện. 

* Dự án 4: Thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin 
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Tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn vốn thực hiện Dự án để góp phần truyền 

thông, nâng cao nhân thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo bền 

vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để 

thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ 

sở; Tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà 

nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận 

thông tin của người dân và các đối tượng thụ hưởng. 

Tổ chức 01 hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo với đại biểu đại diện cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo và cán bộ làm công tác giảm nghèo tại các xã, thị trấn; in 

phát tờ rơi; in ấn căng treo băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền công tác giảm 

nghèo nhân ngày vì người nghèo 17/10 trên địa bàn xã, thị trấn; tổ chức các hoạt 

động truyền thông giảm nghèo theo hình thức sân khấu hóa để thúc đẩy giao lưu, 

chia sẻ kinh nghiệm giữa các thôn/xóm/Tổ dân phố, xã, huyện. 

* Dự án 5: Nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 

Xây dựng tài liệu và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm 

trong nước; tổ chức hội thảo, hội nghị về giảm nghèo. Kiểm tra, giám sát, đánh giá 

kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, Dự án giảm nghèo định kỳ, đột xuất. 

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 

và phần mềm quản lý dữ liệu giảm nghèo. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn ngân sách Trung ương CTMTQG giảm nghèo bền vững; Ngân sách 

huyện từ nguồn chi đảm bảo xã hội thực hiện nội dung rà soát hộ nghèo năm 2020; 

Dự toán ngân sách năm 2020 của các xã, thị trấn. 

Kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; sự tham gia đóng góp 

ngày công lao động, vật tư của người dân, cộng đồng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo huyện về Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững, tiếp tục tham mưu cho UBND huyện xây dựng Dự án và 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Dự án 3 về nhân rộng mô hình giảm 

nghèo, Dự án 4 về thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Dự án 5 

về nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. Chủ trì phối hợp với 

các Phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ, đột xuất.  

- Tham mưu thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phối 

hợp chỉ đạo công tác tư vấn giới thiệu việc làm, chuyển đổi nghề, định hướng xuất 

khẩu lao động cho các hộ nghèo, cận nghèo; hộ nghèo do thiếu vốn sản xuất.  

- Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người 

thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Đảm bảo 100% 

người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT theo quy định. 

- Tham mưu thực hiện khảo sát, thu thập thông tin thị trường lao động phục vụ cho 

việc thực hiện chính sách lao động việc làm trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện cho các 
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đơn vị, doanh nghiệp có năng lực uy tín tổ chức tuyên truyền tư vấn giới thiệu việc làm 

cho người lao động làm việc trong nước và nước ngoài. 

- Tổng hợp các kiến nghị, giải pháp giảm nghèo để báo cáo các cấp có thẩm quyền 

xem xét, giải quyết. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Dự án và ban hành Kế hoạch triển 

khai Dự án 3 về thực hiện Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Chủ trì 

phối hợp với các Phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan liên quan 

chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện theo định kỳ, đột xuất. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế.  

- Hướng dẫn áp dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô 

hình sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và dân cư nông thôn. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện huy 

động các nguồn lực để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có sự tham gia của hộ 

nghèo, hộ cận nghèo. 

3. Cục Thống kê huyện 

Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc kiểm tra, 

giám sát, thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung 

bình năm 2020. 

4. Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn các 

xã, thị trấn và đơn vị liên quan xây dựng dự toán, thanh toán, quyết toán nguồn kinh 

phí thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững theo quy định. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện lồng ghép và sử dụng có hiệu quả nguồn 

vốn đầu tư cho các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn 

mới; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa 

bàn toàn huyện. 

5. Phòng Văn hòa và Thông tin 

Tổ chức thực hiện nội dung giảm nghèo về thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền nâng 

cao nhận thức của người dân; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện 

phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tham mưu thực 

hiện các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tại cơ sở.  

6. Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người dân sử dụng 

nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế. Chủ trì, phối hợp với phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện, các cơ quan liên quan hướng 

dẫn các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân; chỉ đạo các cơ sở y 

tế hỗ trợ một phần kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo theo quy định. 

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, 

phát triển mạng lưới y tế cơ sở, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, quản lý dược, 

trang thiết bị y tế, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và nâng cao đạo đức nghề nghiệp; 

tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT.  
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- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các đối 

tượng chính sách, đảm bảo 100% người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế;  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, giám sát về chất lượng nước sinh 

hoạt và điều kiện vệ sinh của người dân trên địa bàn toàn huyện.  

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan và 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tổ chức thực 

hiện tốt các chính sách hỗ trợ về giáo dục đảm bảo 100% con hộ nghèo, hộ cận nghèo 

được hưởng chính sách theo quy định. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các 

trường, lớp học; đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên góp phần nâng cao chất lượng 

dạy và học.  

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện 

tốt công tác xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; thực hiện chính sách hỗ trợ 

dạy nghề phi nông nghiệp cho những lao động trong các công ty, doanh nghiệp, Hợp 

tác xã đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn lao động.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo theo 

Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn 

của các Bộ, ngành.  

9. Phòng Tư pháp 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện nội dung trợ giúp pháp 

lý cho người nghèo theo quy định.Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp 

luật; thực hiệc có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, tăng cường 

trợ giúp pháp lý tại cơ sở, hỗ trợ các mô hình câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại xã, thị trấn 

10. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan 

thực hiện chính sách thu hút cán bộ, trí thức trẻ về công tác tại các xã, thị trấn; chính 

sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở; tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng huyện 

tổ chức khen thưởng đối với hộ nghèo, xã, thôn, xóm, tổ dân phố và cán bộ có thành 

tích tiêu biểu trong công tác giảm nghèo bền vững. 

11. Ngân hàng chính sách xã hội huyện 

- Thực hiện các chính sách ưu đãi tín dụng cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, người lao động bị thu hồi đất được hỗ 

trợ vay vốn khi tham gia xuất khẩu lao động và du học nghề theo quy định tại Đề án 

số 12 và Đề án số 27 của UBND tỉnh về xuất khẩu lao động và du học nghề. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn 

được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phục vụ sản xuất, kinh doanh tự tạo 

việc làm, tăng thu nhập; giám sát việc sử dụng vốn vay, thu nợ đảm bảo đúng kỳ hạn, 

quay vòng vốn nhanh và có hiệu quả. 

12. Bảo hiểm xã hội huyện 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cấp và hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 

người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo, hộ có mức sống 

trung bình kịp thời, đúng đối tượng; triển khai thực hiện tốt các chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN trên địa bàn huyện. 
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13. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn 

ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải, nước thải tại các khu dân cư, cơ sở sản 

xuất kinh doanh dịch vụ, phối hợp thực hiện tốt chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất 

đối với hộ nghèo. Đảm bảo thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh. 

14. Công an huyện 

 Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn đấu tranh, kiềm 

chế, giảm các tệ nạn xã hội để hạn chế phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần ổn 

định xã hội, nâng cao đời sống dân cư. 

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

chính trị - xã hội của huyện 

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng Phong trào 

thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tích cực 

hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”. Vận động các nguồn lực hỗ trợ giảm 

nghèo bền vững; xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến về giảm nghèo bền vững; 

tổ chức giám sát và phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững. 

- Tham gia giám sát, kiểm tra đánh giá việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức sống trung bình hàng năm đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ 

công khai từ khu dân cư. Giám sát các hoạt động thực hiện các chính sách về giảm nghèo. 

16. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2020 của địa phương phù hợp với thực 

tiễn; nội dung của kế hoạch phải xác định rõ trách nhiệm từng ngành, đơn vị, cá nhân 

trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; có kế hoạch phấn đấu giảm số hộ nghèo, 

hộ cận nghèo đến từng thôn/xóm/TDP, trong đó tập trung giảm mạnh hộ cận nghèo 

và không còn hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện người có công với cách mạng. Tổ 

chức thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo chung và các dự án Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững (nếu có).  

- Hằng năm thực hiện rà soát, nắm chắc hộ nghèo, nguyên nhân nghèo của 

từng hộ làm cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể, chi tiết; quản lý theo dõi hộ 

thoát nghèo, thoát cận nghèo, các hộ mới rơi vào diện nghèo, cận nghèo để có biện 

pháp hỗ trợ; phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo giảm nghèo, các hội, đoàn 

thể giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo phù hợp và có hiệu quả.  

- Tích cực tuyên truyền, vận động người dân chủ động, tích cực tham gia thực 

hiện các chính sách giảm nghèo; vận động nhân dân đóng góp phù hợp với khả năng, 

đồng thời huy động và tiếp nhận các nguồn lực đóng góp từ doanh nghiệp, cộng 

đồng để giảm nghèo. 

- Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã phụ trách các 

thôn/xóm/TDP đặc biệt tập trung vào các thôn/xóm/TDP có tỷ lệ hộ nghèo cao. Chỉ 

đạo các thôn/xóm/TDP phân công các Chi hội đoàn thể, cán bộ Đảng viên phụ trách 

từng hộ nghèo giúp các hộ nghèo tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ sản xuất và dịch 

vụ xã hội cơ bản. Vận động và giúp đỡ tạo cơ hội cho người nghèo được học nghề, 

tạo việc làm, cải thiện thu nhập. 
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- Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT 

theo Công văn số 424/UBND-VP6, ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về việc điều 

chỉnh tỷ lệ bao phủ BHYT và Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của 

UBND huyện về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020. 

17. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

Tham gia hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ liên kết phát 

triển sản xuất, chuyển giao khoa học, kỹ thuật; đào tạo nghề miễn phí và nhận lao 

động thuộc hộ nghèo vào làm việc để tăng thu nhập cho hộ nghèo, góp phần giảm nghèo 

bền vững. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020,  

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh; (để b/c) 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; (để b/c) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Ngân hàng chính sách xã hội huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Trang Website của huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Trọng Thứ 
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MỤC TIÊU PHÂN ĐẤU GIẢM NGHÈO NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày     /5/2020 của UBND huyện Yên Mô) 

STT Đơn vị 

Dự kiến Cuối 2020 

Tổng số 

hộ tự 

nhiên 

Hộ nghèo Hộ cận nghèo 
 Ghi 

chú  Số hộ 
Tỷ lệ 

(%) 
Số hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

Toàn huyện 39.300 745 1,90 1.104 2,81   

1 Thị trấn Yên Thịnh 2.942 63 2,14 79 2,69   

2 Xã Khánh Dương 1.945 40 2,06 75 3,86   

3 Xã Khánh Thịnh 1.374 33 2,40 41 2,98   

4 Xã Khánh Thượng 2.452 22 0,90 39 1,59   

5 Xã Mai Sơn 1.289 16 1,24 16 1,24   

6 Xã Yên Đồng 2.565 86 3,35 114 4,44   

7 Xã Yên Hoà 2.313 36 1,56 105 4,54   

8 Xã Yên Hưng 1.244 16 1,29 27 2,17   

9 Xã Yên Lâm 2.717 71 2,61 59 2,17   

10 Xã Yên Mạc 2.597 68 2,62 75 2,89   

11 Xã Yên Mỹ 1.691 29 1,71 37 2,19   

12 Xã Yên Nhân 4.076 105 2,58 181 4,44   

13 Xã Yên Phong 2.838 26 0,92 38 1,34   

14 Xã Yên Thái 1.998 41 2,05 43 2,15   

15 Xã Yên Thắng 2.925 32 1,09 59 2,02   

16 Xã Yên Thành 2.083 44 2,11 67 3,22   

17 Xã Yên Từ 2.251 17 0,76 49 2,18   
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