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   UBND TỈNH QUẢNG NAM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

   SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

    VÀ XÃ HỘI   

     Số:  48  /BC-LĐTBXH                  Quảng Nam, ngày  11  tháng 3 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả 03 năm (2017-2019) thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND 

ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích thoát nghèo 

bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021. 

 

Thực hiện chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Công văn số 456/HĐNDVP ngày 

29/10/2019 về xử lý kết quả rà soát Nghị quyết QPPL, Thông báo số 04/TB-

HĐND ngày 10/01/2020 của HĐND tỉnh về Kết luận phiên họp Thường trực 

HĐND tỉnh tháng 01/2020 và của UBND tỉnh tại các văn bản: Công văn số 

6774/UBND ngày 12/11/2019 về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết QPPL 

của HĐND tỉnh, Thông báo số 13/TB-UBND ngày 14/01/2020 Kết luận của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ngày 08/01/2020, Công văn số 646/UBND ngày 12/02/2020 về 

việc tiếp tục rà soát, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của 

HĐND tỉnh trong thời gian qua và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian 

đến. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình, kết quả 03 năm 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của 

HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-

2021 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 13) như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện 

1. Công tác ban hành văn bản triển khai thực hiện 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13, Sở Lao động -Thương binh và Xã 

hội đã tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời, đúng quy định, cụ thể: 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ngành và Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 2511/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 Quy định về thực hiện Chính sách khuyến 

khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021. 

b) Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 2511/QĐ-UBND, 

các Sở, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, cụ thể: 

(1) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản hướng dẫn 

xác định đối tượng đăng ký và quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững (Công 

văn số 951/LĐTBXH-BTXH ngày 03/7/2017); hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ 

sơ công nhận hộ thoát nghèo bền vững (Công văn số 1624 /LĐTBXH-BTXH 

ngày 07/11/2017); hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ thoát nghèo 

bền vững (Công văn số 1878/LĐTBXH-BTXH ngày 14/12/2017; Công văn số 

03/LĐTBXH-BTXH ngày 02/01/2019; Công văn số 96/LĐTBXH-BTXH ngày 

21 /01/2020); hướng dẫn thực hiện chế độ cấp bù học phí cho học sinh, sinh 
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viên con hộ thoát nghèo bền vững (Công văn số 99/LĐTBXH-BTXH ngày 

25/01/2018 và Công văn số 1394/LĐTBXH-BTXH ngày 26/8/2019); hướng 

dẫn thực hiện Chính sách thưởng cho hộ thoát nghèo bền vững và cho cộng 

đồng thôn có hộ thoát nghèo bền vững (Công văn số 151/LĐTBXH-BTXH 

ngày 05/02/2018). 

Thực hiện Điều 10, Quyết định số 2511/QĐ-UBND, tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo tập trung, ưu tiên nguồn kinh phí bố trí thực hiện Dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc 

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 để hỗ trợ hộ 

nghèo, hộ cận nghèo có đăng ký thoát nghèo bền vững (Công văn số 

484/UBND-KGVX ngày 25/01/2018; Thông báo Kết luận số 50/TB-UBND 

ngày 09/02/2018...); ban hành công văn hướng dẫn tập trung nguồn kinh phí sự 

nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ 

cho hộ nghèo và hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại (Công văn số 1401/LĐTBXH-BTXH ngày 02/10/2017). 

Hàng năm, xây dựng dự toán, có văn bản đề nghị Sở Tài chính tham mưu 

UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo 

bền vững cho hộ được công nhận thoát nghèo bền vững (2017, 2018, 2019); kết 

thúc, phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm (vào 

cuối mỗi năm, Sở ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện 

chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững cho hộ đã được 

công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo, đồng thời triển khai phân loại hộ 

nghèo, cận nghèo có khả năng thoát nghèo để tuyên truyền, vận động đăng ký 

thoát nghèo bền vững vào đầu mỗi năm (2018, 2019, 2020) và hoàn thành đăng 

ký thoát nghèo bền vững báo cáo HĐND và UBND tỉnh đúng quy định;  

(2) Sở Tài chính ban hành Công văn số 2494/STC-NS ngày 30/10/2017 

hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, 

cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững; phối hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí cho các địa phương để thực 

hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được công nhận thoát nghèo bền vững năm 2017-2020, trong đó có bố 

trí ngân sách tỉnh cho ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện cho vay theo Nghị quyết 

13; thực hiện quyết toán kinh phí nghị quyết 13 theo đúng quy định. 

(3) Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2082/HD-SGDĐT 

ngày 29/12/2017 hướng dẫn thực hiện cấp bù 100% học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập cho trẻ em mẫu giáo, học sinh phổ thông các cấp học và hỗ trợ tiền ăn trưa 

cho trẻ em 3,4,5 tuổi; Công văn số 80/SGDĐT/KHTC ngày 17/01/2018 điều 

chỉnh thời gian được hưởng Chính sách giáo dục khi thoát nghèo bền vững theo 

Công văn số 2082/HD-SGDĐT. 

(4) Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Nam ban hành 

Công văn số 1524/NHCS-KHTD ngày 07/11/2017 về việc chỉ đạo cho vay thực 

hiện khuyến khích thoát nghèo theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND. 
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c) UBND tỉnh quyết định chọn huyện Nam Trà My để chỉ đạo điểm thực 

hiện Nghị quyết 13; Sở đã tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành 

làm việc với UBND huyện Nam Trà My để chỉ đạo điểm, hướng dẫn triển khai 

thực hiện (Thông báo Kết luận số 306/TB-UBND ngày 18/8/2017), qua đó 

huyện Nam Trà My có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả, số 

hộ nghèo đăng ký và được công nhận thoát nghèo bền vững hằng năm đạt và 

vượt mục tiêu đề ra. 

2. Công tác tuyên tuyền, hướng dẫn thực hiện 

a) Công tác tập huấn, hướng dẫn triển khai 

Căn cứ nội dung nghị quyết 13, Quyết định số 2511/QĐ-UBND và các 

văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của các Sở, ngành liên quan, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và 

thành phố tổ chức hội nghị để triển khai Nghị quyết số 13, mỗi hội nghị 01 

ngày, thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác 

giảm nghèo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo 

UBND và người được phân công theo dõi công tác giảm nghèo của 244 xã, 

phường, thị trấn. Riêng huyện Nam Trà My (là địa phương được UBND tỉnh 

chọn chỉ đạo điểm), Sở tổ chức hội nghị riêng và thành phần có mời thêm là đại 

diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, Bí thư, Chủ tịch HĐND, 

Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và người được phân công theo dõi công 

tác giảm nghèo 10 xã của huyện; 04 hội nghị còn lại, Sở tổ chức theo cụm
1
.  

b) Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách 

Sở đã chủ trì, phố hợp với các ngành liên quan biên soạn nội dung Tờ rơi 

cấp phát cho cán bộ trực tiếp làm công tác giảm nghèo (tỉnh, huyện, xã) và tất 

cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh (mỗi hộ 01 tờ)
2
; ban hành văn 

bản và hướng dẫn các địa phương triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ 

bản nhất của chính sách đến với cán bộ thôn, hộ dân; tổ chức các buổi đối thoại 

chính sách với cán bộ huyện, xã, thôn và hộ dân về chính sách Nghị quyết 13, 

có lồng ghép với các chính sách giảm nghèo khác có triển khai trên địa bàn; Sở 

đã hợp đồng với QRT thực hiện các phóng sự về khuyến khích thoát nghèo bền 

vững, mở Chuyên mục giảm nghèo bền vững trên sóng QRT; thiết kế biểu mẫu 

thu thập thông tin hộ thoát nghèo bền vững để xây dựng phần mềm quản lý và 

thực hiện chính sách khuyến khích,... 

Cấp huyện chỉ đạo cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình 

thức đa dạng như thông báo nội dung chính sách trên hệ thống loa phát thanh 

của thôn, khối phố, xã, phường, thị trấn; tổ chức hội nghị triển khai cho các cán 

                                           
1
 04 cụm, gồm: Cụm 1, các huyện: Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ (tổ 

chức ngày 18/7/2017 tại thành phố Tam Kỳ); cụm 2, các huyện miền núi cao: Đông Giang, Tây Giang, Nam 

Giang và Phước Sơn (tổ chức ngày 19/7/2017 tại huyện Nam Giang); cụm 3, các huyện: Duy Xuyên, Đại Lộc, 

thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An (tổ chức ngày 20/7/2017 tại thị xã Điện Bàn); cụm 4, các huyện: Hiệp 

Đức, Quế Sơn, Nông Sơn và Thăng Bình (tổ chức ngày 21/7/2017 tại huyện Thăng Bình). 
2
Sở đã in và cấp phát hành 75.298 Tờ rơi tuyên truyền nội dung chủ yếu của chính sách Nghị quyết 13 cho 

45.330 hộ nghèo, 24.808 hộ cận nghèo (mỗi hộ 01 Tờ) và 5.160 cán bộ thôn (3 Tờ/thôn) trên địa bàn tỉnh 
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bộ các ngành, đoàn thể và cán bộ Ban dân chính thôn, khối phố; tổ chức đối 

thoại, giải thích cho hộ nghèo, cận nghèo biết nội dung, mục đích và ý nghĩa 

của chính sách tự nguyện đăng ký thoát nghèo, kết hợp cấp phát tài liệu về nội 

dung Nghị quyết 13 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng khác trên địa bàn 

Phối hợp với các ngành, địa phương và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng 

Nam xây dựng 01 phim tài liệu để tuyên truyền gương thoát nghèo tiêu biểu 

trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, phổ biến, nêu gương, tạo phong trào đăng ký 

thoát nghèo mạnh mẽ hơn trong thời gian đến. 

II. Kết quả đăng ký và công nhận hộ gia đình thoát nghèo bền vững 

từ năm 2017 đến năm 2019 

 1. Hộ gia đình nghèo đăng ký và được công nhận thoát nghèo bền 

vững 03 năm (2017-2019) 

Tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập theo Danh sách gốc năm 2016, 

đủ điều kiện đăng ký thoát nghèo bền vững theo quy định tại Nghị quyết 13 

trong 03 năm là 11.343 hộ/46.710 khẩu, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 13 (3.600 

hộ/năm x 03 năm =10.800 hộ)
3
. UBND cấp xã đã tổ chức rà soát, đánh giá và 

quyết định công nhận được 9.989 hộ/40.383 khẩu nghèo thoát nghèo bền vững, 

bình quân mỗi năm công nhận 3.330 hộ, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết 13 (Chi 

tiết tại Phụ lục số 1 đính kèm). 

2. Hộ gia đình cận nghèo đăng ký và được công nhận thoát cận 

nghèo bền vững 03 năm (2017-2019) 

Tổng số hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững 03 năm là 12.608 

hộ/52.028 khẩu, bình quân mỗi năm có 4.203 hộ đăng ký, chưa đạt chỉ tiêu so 

với mục tiêu Nghị quyết 13 (5.000 hộ/năm)
4
. UBND cấp xã đã tổ chức rà soát, 

đánh giá và quyết định công nhận được 11.924 hộ/49.206 khẩu cận nghèo thoát 

cận nghèo bền vững, bình quân mỗi năm công nhận 3.975 hộ, chưa đạt mục 

tiêu Nghị quyết 13 (Chi tiết tại Phụ lục số 2 đính kèm). 

 3. Nhận xét chung về kết quả đăng ký và công nhận thoát nghèo bền 

vững 

 a) Xu hướng đăng ký thoát nghèo và được công nhận thoát nghèo bền 

vững nhìn chung có giảm dần qua các năm từ năm 2017-2019, cụ thể theo 

bảng sau: 

TT Đối tượng hộ Tổng (2017-2019) 2017 2018 2019 

Đăng 

ký 

Hộ nghèo 11.343 3.989 4.019 3.335 

Hộ Cận nghèo 12.608 5.980 4002 2.626 

Công 

nhận 

Hộ nghèo 9.989 3.567 3.489 2.933 

Hộ Cận nghèo 11.924 5.801 3.757 2.366 

                                           
3
 Địa phương có số lượng đăng ký nhiều nhất là huyện Nam Trà My (1.548 hộ).  

4
 Địa phương có số lượng hộ cận nghèo đăng ký nhiều nhất là huyện Quế Sơn (2.062 hộ) 
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 b) Quy mô hộ nghèo đăng ký và được công nhận thoát nghèo bền vững 

tập trung ở khu vực miền núi, chủ yếu là các huyện nghèo Nam Trà My (đăng 

ký: 1.548 hộ, công nhận: 1.529 hộ), Bắc Trà My (đăng ký: 1.151 hộ, công 

nhận: 1.039 hộ), Phước Sơn (đăng ký: 1.497 hộ, công nhận: 1.029 hộ), Đông 

Giang (đăng ký: 908 hộ, công nhận: 827 hộ); 

 c) Quy mô hộ cận  nghèo đăng ký và được công nhận thoát nghèo bền 

vững tập trung nhiều ở khu vực đồng bằng và núi thấp, chủ yếu là các huyện 

Quế Sơn (đăng ký: 2.062 hộ, công nhận: 2016 hộ), Tiên Phước (đăng ký: 1.356 

hộ, công nhận: 11.287 hộ, Thăng Bình (đăng ký: 1.104 hộ, công nhận: 1004 

hộ) và Duy Xuyên (đăng ký: 1.090 hộ, công nhận: 1.072 hộ). 

III. Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền 

vững cho hộ ký và công nhận thoát nghèo bền vững năm 2016-2019 

Tổng kinh phí do ngân sách tỉnh cấp cho các địa phương 03 năm (2018, 

2019 và 2020) là 345,869382 tỷ đồng (năm 2018: 83,463941 tỷ đồng; năm 

2019: 120,878441 tỷ đồng; năm 2020: 141,527 tỷ đồng - Chi tiết tại Phụ lục 3 

kèm theo), UBND các huyện, thị xã và thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị và UBND cấp xã triển khai thực hiện chi trả chính sách khuyến khích tương 

đối kịp thời, đúng quy định đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo khi đăng ký thoát 

nghèo bền vững
5
 (Chính sách hỗ trợ lãi suất); cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

các thành viên trong hộ khi được công nhận thoát nghèo bền vững và thưởng 

cho cộng đồng thôn, khối phố. Cụ thể: 

1. Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích năm 2018 cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo đăng ký và được công nhận thoát nghèo bền vững 

năm 2017 và hộ đăng ký năm 2018
6
  

Tổng kinh phí cấp năm 2018 để thực hiện chính sách Nghị quyết 13 cho  

hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký và được công nhận thoát nghèo bền vững năm 

2017 và hộ đăng ký năm 2018 là 85.494.811.000 đồng (Ngân sách tỉnh cấp: 

83.463.941.000 đồng; Ngân sách 09 huyện, thị, thành phố: 2.030.870.000 

đồng, theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND). 

Các địa phương đã thực hiện chi trả các chế độ chính sách theo đúng quy định, 

tương đối kịp thời và đã thực hiện quyết toán kinh phí chi trả với Sở Tài chính 

năm 2018 là 68.839.121.000 đồng, trong đó kinh phí thực hiện Chính sách 

khuyến khích cho hộ nghèo đăng ký và được công nhận thoát nghèo bền vững 

là 54.511.144.000 đồng và kinh phí chi trả chính sách khuyến khích cho hộ cận 

nghèo đăng ký và được công nhận thoát cận nghèo bền vững là 14.327.977.000 

đồng (chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm) 

                                           
5
 Chính sách tín dụng thực hiện ngay sau khi hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký cam kết thoát nghèo 

bền vững;  
6
 Chính sách tín dụng thực hiện ngay sau khi hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký cam kết thoát nghèo bền 

vững; các chính sách khác, thực hiện sau khi được UBND cấp xã quyết định công nhận thoát nghèo 

bền vững. 
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2. Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích năm 2019 cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo bền vững năm 2017, 

2018 và hộ đăng ký năm 2019  

Tổng kinh phí ngân sách tỉnh cấp cho các địa phương năm 2019 để thực 

hiện chính sách theo Nghị quyết 13 đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo được 

công nhận thoát nghèo bền vững năm 2017 (3.567 hộ/14.802 khẩu nghèo; 

5.801 hộ/24.377 khẩu cận nghèo) và 2018 (3.489 hộ/13.184 khẩu nghèo; 3.757 

hộ/15.386 khẩu cận nghèo) và hộ đăng ký năm 2019 là 120.878.441.000 đồng. 

Các địa phương đã thực hiện chi trả chế độ chính sách khuyến khích theo Nghị 

quyết 13 cụ thể như sau: 

a) Chính sách thưởng bằng tiền mặt cho hộ thoát nghèo bền vững: Các 

địa phương đã thực hiện thưởng cho 3.489 hộ nghèo thoát nghèo bền vững đủ 

điều kiện theo quy định của Nghị quyết 13, kinh phí 17,445 tỷ đồng.  

b) Chính sách thưởng cho cộng đồng thôn có hộ nghèo, hộ cận nghèo 

được công nhận thoát nghèo bền vững năm 2018: Tổng kinh phí  thưởng cho 

cộng đồng thôn là 21,738 tỷ đồng (03 triệu đồng/hộ nghèo (cận nghèo), gồm: 

3.489 hộ thoát nghèo và 3.757 hộ thoát cận nghèo bền vững). Nguồn kinh phí 

trên theo báo cáo của các địa phương, cấp huyện thực hiện cấp kinh phí về cho 

cấp xã để cấp cho các thôn triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 151/LĐTBXH-BTXH ngày 

05/02/2018. 

c) Chính sách hỗ trợ về y tế 

Ngay từ đầu năm các địa phương đã thực hiện lập danh sách mua và cấp 

miễn phí cho 100% người thuộc hộ thoát nghèo bền vững năm 2018 (trừ đối 

tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT), gồm 11.967 thẻ 

BHYT của hộ nghèo thoát nghèo, kinh phí 6.734 tỷ đồng và 17.930 thẻ BHYT 

cho người thuộc hộ cận nghèo thoát cận nghèo bền vững, kinh phí 10,094 tỷ 

đồng theo loại hình BHYT hộ gia đình. 

d) Chính sách hỗ trợ về giáo dục 

Đã thực hiện cấp bù 100% học phí cho 459 học sinh các cấp phổ thông, 

sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và 

cơ sở giáo dục đại học, kinh phí 265 triệu đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 

3.297 trẻ em học mẫu giáo và học sinh các cấp phổ thông, kinh phí 1,804 tỷ 

đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa cho 187 trẻ em 3, 4, 5 tuổi, kinh phí 101 triệu đồng 

theo mức quy định tại Nghị quyết 13. 

Các chính sách hỗ trợ giáo dục về cấp bù học phí cho sinh viên; miễn 

học phí cho học sinh các cấp phổ thông, hỗ trợ chi phí học tập 100.000 

đồng/học sinh/tháng cho trẻ em học mẫu giáo và các cấp phổ thông, hỗ trợ tiền 

ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi 120.000 đồng/em/tháng, các địa phương thường 

xuyên  hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở người học và gia đình người học thuộc 

đối tượng hỗ trợ tiếp tục lập hồ sơ (mới) hoặc bổ sung hồ sơ theo đúng  quy 
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định để giải quyết chế độ chính sách kịp thời, theo các văn bản hướng dẫn của 

tỉnh.  

đ) Chính sách hỗ trợ về tín dụng: Thực hiện hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay 

để phát triển sản xuất kinh doanh tại ngân hàng chính sách xã hội cho 2.033 hộ, 

kinh phí 4,147 tỷ đồng. 

3. Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững 

năm 2020 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo bền 

vững năm 2017, 2018, 2019 và hộ đăng ký năm 2020 

Tổng kinh phí ngân sách tỉnh cấp co các địa phương năm 2020 để thực 

hiện chính sách theo Nghị quyết 13 đối với 9.989 hộ/40.383 khẩu nghèo và 

11.924 hộ/49.206 khẩu cận nghèo được UBND cấp xã công nhận thoát nghèo 

bền vững 03 năm: 2017, 2018 và 2019 và hộ đăng ký thoát nghèo năm 2020 là 

141,527tỷ đồng.  

Hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện chi trả chế độ chính 

sách khuyến khích theo Nghị quyết 13 theo hướng dẫn của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tại Công văn số 107/LĐTBXH-BTXH ngày 03/2/2020. 

Trong đó, Sở cũng đề nghị UBND các huyện chỉ đạo Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ danh 

sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt năm 2020 thực hiện rà soát, lập danh 

sách hộ có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo và tổ chức tuyên truyền, vận 

động đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững năm 2020; hoàn thành 

việc đăng ký trước ngày 15/3/2020 theo quy định của UBND tỉnh tại Khoản 2, 

Điều 5 Quyết định số 2511/QĐ-UBND; tổng hợp, báo cáo số lượng kèm theo 

danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 

theo đúng mẫu ban hành kèm theo Công văn số 951/LĐTBXH-BTXH ngày 

03/7/2017, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/3/2020. 

IV. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 13 

1. Mặc tích cực 

a) Nghị quyết 13 ban hành phù hợp với chủ trương của Quốc hội
7
, của 

Chính phủ
8
, của Thủ tướng Chính phủ

9
, của Tỉnh ủy

10
, phù hợp với thực trạng 

nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
11

 và đã góp 

phần rất lớn trong việc đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành mục tiêu giảm nghèo 

bền vững của các địa phương và của tỉnh. 

                                           
7
 Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 
8
 Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền 

vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 
9
 Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 
10

 Nghị quyết số 02-NQ-TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020. 
11

 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 
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b) Nghị quyết 13 ban hành tạo niềm tin, cơ hội và điều kiện cho hộ gia 

đình và các thành viên của hộ gia đình sau khi thoát nghèo tiếp tục ổn định 

cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế thông qua việc nhà nước tiếp tục hỗ trợ về 

bảo hiểm y tế, trợ giúp về giáo dục
12

, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, được thưởng bằng 

tiền mặt để tạo động lực về tinh thần và vật chất tiếp tục đầu tư phương án thoát 

nghèo bền vững của hộ gia đình. 

c) Nghị quyết 13 ban hành góp phần tạo sự công bằng xã hội giữa những 

hộ nghèo, người nghèo (người lười nhác với những người siêng năng, chăm 

chỉ) qua đó khen thưởng, động viên, tạo động lực và hỗ trợ kịp thời, thiết thực 

đối với những hộ gia đình nghèo, cận nghèo có ý thức tự giác, siêng năng, 

chăm chỉ nỗ lực phấn đấu vượt nghèo, qua đó đã phát động được phong trào 

đăng ký thoát nghèo ở các địa phương, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ 

lại vào chính sách giảm nghèo của nhà nướ, hỗ trợ của xã hội. 

d)  Nghị quyết 13 ban hành làm thay đổi nhận thức, cách đánh giá và 

cách thức hỗ trợ trong công cuộc giảm nghèo của các cơ quan nhà nước, 

MTTQ và các đoàn thể nhân dân và của các đơn vị, cá nhân khi hỗ trợ hộ 

nghèo. Quá trình thực hiện, đến nay việc hỗ trợ nhìn chung tập trung cho 02 

nhóm đối tượng nghèo, đó là: (1) Nhóm 1 - Những hộ không có điều kiện thoát 

nghèo và yếu thế nhất trong xã hội (hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội, bị bệnh 

hiểm nghèo, tai nạn, ốm đau đột xuất), nhà nước và xã hội thực hiện hỗ trợ tiền 

mặt hằng tháng, phương tiện sinh hoạt (ti vi, đồ dùng gia dụng,...) xây dựng cải 

thiện nhà ở, công trình nước sinh hoạch, nhà vệ sinh...; (2) Nhóm 2- Những hộ 

có điều kiện thoát nghèo (lao động, đất đai, trí lực, kinh nghiệm...), ngân sách 

nhà nước, MTTQ và các cơ quan, đơn vị, cộng đồng xã hội hỗ trợ các điều kiện 

sinh kế, phát triển sản xuất đồng thời hỗ trợ cải thiện tiếp cận các dịch vị xã hội 

cơ bản.  

2. Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân 

a) Hạn chế, khó khăn 

- Kết quả đăng ký thoát nghèo và được công nhận thoát nghèo bền vững 

chưa nhiều, chưa đạt được mục tiêu của Nghị quyết số 13 đề ra
13

, cụ thể: (1) 03 

                                           

12
 (a) Hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng Chính sách xã hội 

đối với hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo. Mức vay tối đa  50.000.000 đồng, thời gian hỗ trợ lãi suất 36 

tháng; (b) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện trong thời gian 

36 tháng; (c) Cấp bù 100% học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh các cấp phổ thông; hỗ trợ chi phí 

học tập mức 100.000 đồng/học sinh/tháng cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh các cấp phổ thông; hỗ 

trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4,5 tuổi mức 120.000 đồng/em/tháng (9 tháng/năm). Các chính sách hỗ trợ 

nêu trên được thực hiện trong 03 năm học liên tục; (d) Cấp bù 100% học phí cho học sinh, sinh viên 

học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và tại cơ sở giáo dục đại học cho đến 

khi kết thúc khóa học; (đ) Thưởng 5.000.000 đồng/hộ thoát nghèo để phát triển sản xuất, kinh doanh. 

13
 Mục tiêu cụ thể đề ra tại Điều 2, Nghị quyết 13: “Đến năm 2021, phấn đấu có 18.000 hộ nghèo 

(khoảng 50% hộ nghèo về tiêu chí thu nhập trong danh sách được công nhận năm 2016) và 24.808 hộ 

cận nghèo (100% hộ cận nghèo trong danh sách được công nhận năm 2016) thoát nghèo bền vững. 

Bình quân mỗi năm có khoảng 3.600 hộ nghèo và gần 5.000 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững.” 
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năm có 11.343 hộ nghèo đăng ký và UBND cấp xã quyết định công nhận 9.989 

hộ nghèo thoát nghèo bền vững, bình quân có 3.330 hộ thoát nghèo bền vững, 

đạt 92,49% so với mục tiêu nghị quyết 13; (2) Có 12.608 hộ cận nghèo đăng ký 

thoát nghèo bền vững và UBND cấp xã quyết định công nhận 11.924 hộ cận 

nghèo thoát nghèo bền vững, bình quân có 3.975 hộ cận nghèo thoát cận nghèo 

bền vững, đạt 79,49% so với mục tiêu nghị quyết 13. 

- Chất lượng đăng ký thoát nghèo và hộ thoát nghèo bền vững ở một số 

địa phương, hộ dân chưa đảm bảo tính bền vững
14

, thiếu giải pháp thoát nghèo 

trong đơn đăng ký thoát nghèo của hộ gia đình, biện pháp hỗ trợ thực hiện chưa 

rõ, thiếu sự hỗ trợ từ chính quyền và cộng đồng. 

- Một số xã, huyện có nhiều hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cao, trong đó số hộ 

nghèo có khả năng thoát nghèo nhiều nhưng kết quả đăng ký, thoát nghèo rất 

thấp, không đạt chỉ tiêu đề ra; công tác quản lý hồ sơ đăng ký và ban hành 

quyết định cộng nhận thoát nghèo ở một số địa phương chưa đảm bảo theo quy 

định. Một số hộ nghèo mới phát sinh năm 2017, 2018 đến nay đủ điều kiện 

đăng ký thoát nghèo bền vững nhưng không thuộc đối tượng được đăng ký theo 

quy định tại Nghị quyết 13. 

- Một số xã, phường, thị trấn không có nguồn lực (ngân sách, huy động) 

để hỗ trợ hộ nghèo đăng ký thực hiện phương án thoát nghèo bền vững. Công 

tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo thực hiện Nghị quyết ở một số địa 

phương, cơ sở hạn chế.  

- Một số chính sách của Nghị quyết 13 cần được điều chỉnh, bổ sung, cụ 

thể: Mức vay tối đa  theo quy định đối với hộ đăng ký và công nhận thoát nghèo 

bền vững quy định tại Nghị quyết 13 là 50.000.000 đồng, thời gian hỗ trợ lãi suất 

36 tháng không còn phù hợp với quy định hiện nay (trung đã nâng mức tối đa lên 

100 triệu đồng); đa số hộ nghèo và hộ cận nghèo đã vay vốn (dư nợ) tại ngân 

hàng chính sách xã hội theo chương trình cho vay phát triển sản xuất, kinh 

doanh, do đó vẫn còn một số hộ chưa được tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ 

100% lãi suất. Hộ cận nghèo đăng ký thoát cận nghèo chỉ có 02 chính sách là tín 

dụng và cấp BHYT miễn phí, do đó đối với hộ cận nghèo ở những thôn ĐBKK, 

ở các xã nghèo, huyện nghèo và hộ cận nghèo là hộ dân tộc thiểu số ở vùng có 

điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì chính sách cấp bảo hiểm 

y tế  không có ý nghĩa, do những đối tượng này thuộc đối tượng được ngân sách 

nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Chính sách 

khuyến khích bổ sung thông qua hỗ trợ lãi suất cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

trên địa bàn các huyện miền núi; cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ hợp tác, hợp tác 

xã; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh khi nhận giải quyết việc làm cho lao động 

                                           
14

Qua kiểm tra ở một số địa phương, một số hộ nghèo tuy có lao động nhưng thiếu các điều kiện 

thoát nghèo (đất đai, vốn, định hướng việc làm, học nghề, phương án tổ chức sản xuất), do đó không 

đủ điều kiện đăng ký theo quy định tại Quyết định 2511/QĐ-UBND; một số hộ đăngn ký nhưng thiếu 

sức lao động, không đủ điều kiện thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Quyết định 

59/2015/QĐ-TTg  nhưng địa phương vẫn cho đăng ký hoặc công nhận hộ thoát nghèo bền vững;  
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thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại điểm b, khoản 1,  Điều 5, Nghị 

quyết số 13 tuy đã được các địa phương phổ biến, triển khai nhưng mức hỗ trợ của 

chính sách này chưa đủ sức hấp dẫn để khuyến khích nên  chưa được các đối 

tượng quan tâm, thực hiện. 

b) Nguyên nhân 

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện ở một số địa phương còn thiếu 

tập trung, quyết liệt và thường xuyên; công tác tuyên truyền, giải thích chính 

sách ở một số địa phương, cơ sở (cấp xã và thôn, khối phố) và công tác vận 

động hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững còn hạn chế; ở một số 

xã, thị trấn chưa phát huy vai trò của Cộng tác viên giảm nghèo cũng như 

người làm công tác giảm nghèo ở cấp xã theo Nghị quyết số 18/2018/NQ-

HĐND, một số cộng tác viên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của 

UBND tỉnh tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 

11/9/2018; một số địa phương chưa phân công cán bộ theo dõi địa bàn, nhóm hộ 

để theo dõi, vận động, tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn và hỗ trợ hộ đăng ký 

thoát nghèo hoặc đã có kế hoạch, thông báo phân công nhưng thực tế không triển 

khai thực hiện những công việc cụ thể nêu trong kế hoạch để giúp đở hộ đăng ký 

thoát nghèo; tổ chức đăng ký thoát nghèo chưa đảm bảo yêu cầu về tiến độ, thời 

gian đăng ký kéo dài; thực hiện hướng dẫn, giải thích chính sách cho người dân 

chưa chu đáo, thiếu cụ thể, rỏ ràng; giải quyết chính sách cho hộ đăng ký, công 

nhận thoát nghèo bền vững nhiều nơi quá chậm trong khi đó nguồn kinh phí cấp 

tỉnh phân bổ cho các địa phương ngay từ đầu năm, đáp ứng nhu cầu dự toán của 

địa phương. 

- Công tác phối hợp, tuyên truyền vận động hộ nghèo, cận nghèo đăng ký 

thoát nghèo bền vững của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở một 

số địa phương, cơ sở chưa tốt, hoạt động chưa tích cực, chưa đa dạng về nội 

dung và hình thức. 

- Một số hộ nghèo tuy có điều kiện, khả năng thoát nghèo nhưng không 

đăng ký, chấp nhận chờ đến thời điểm rà soát hộ nghèo thì sẽ đối phó để được 

nằm trong hộ nghèo; ngược lại, một số hộ nghèo không đủ điều kiện thoát 

nghèo nhưng vẫn đăng ký thoát nghèo để hưởng chính sách khuyến khích. 

- Đa phần hộ nghèo tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi, là nơi có 

điều kiện kinh tế - xã hội rất khó khăn, thiếu điều kiện tổ chức sản xuất, thiếu 

cơ hội việc làm tại chỗ, đa phần là hộ nghèo dân tộc thiểu số, ý thức trách 

nhiệm vượt khó vươn lên thoát nghèo chưa cao, phong tục tập quán, sinh hoạt 

và sản xuất còn nhiều hạn chế; các huyện đồng bằng, đa phần hộ nghèo thuộc 

diện chính sách bảo trợ xã hội, hộ nghèo già cả, ốm đau thường xuyên, thiếu 

lao động và cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp...  do đó rất khó khăn cho 

công tác giảm nghèo, trong đó có thực hiện Nghị quyết 13. 

- Công tác rà soát, phân loại, lập danh sách hộ có khả năng thoát nghèo 

hằng năm ở một số địa phương thực hiện chưa tốt, thiếu kịp thời, còn sai sót 
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khi phân loại hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội và hộ nghèo về chính 

sách giảm nghèo. 

- Một số địa phương thiếu định hướng và giải pháp hỗ trợ đồng bộ cho 

hộ nghèo để thực hiện phương án thoát nghèo khi đăng ký với UBND cấp xã 

(hỗ trợ sinh kế để cải thiện tiêu chí thu nhập; hỗ trợ cải thiện các chỉ số thiếu 

hụt của các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ gia đình), quá trình thực hiện thiếu 

lồng ghép các nguồn lực (ngân sách nhà nước, các nguồn hỗ trợ từ cơ quan, 

đơn vị, cộng đồng); cho hộ đăng ký thoát nghèo thực hiện phương án thoát 

nghèo như giải pháp huy động nguồn lực tài chính và phân công cán bộ để theo 

dõi, giúp đỡ hộ nghèo khi đăng ký thoát nghèo. 

- Nguồn nhân lực của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hạn chế, 

thậm chí có huyện không có vị trí việc làm đối với lĩnh vực bảo trợ xã hội và 

giảm nghèo, trong đó nhiệm vụ giảm nghèo nói chung (Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững, các chính sách giảm nghèo của quốc gia) và nhiệm vụ 

triển khai các Nghị quyết về giảm nghèo của tỉnh (Nghị quyết 13, Nghị quyết 

18, nghị quyết 49), công tác điều tra, rà soát, công nhận và quản lý hộ nghèo, 

cận nghèo, thoát nghèo, lập hồ sơ, quản lý, theo dõi và chi trả chính sách giảm 

nghèo... rất nặng nề, tốn rất nhiều thời gian, công sức và chi phí quản lý, nhưng 

chưa được quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí quản lý thực hiện nhiệm vụ này ở 

cấp huyện và xã. 

- Chính sách khuyến khích bổ sung theo điểm b, khoản 1, Điều 5 Nghị 

quyết 13 chưa được hướng dẫn thực hiện
15

; một số hộ nghèo, hộ cận nghèo 

chưa nắm được đầy đủ nội dung chính sách, nhất là hộ dân tộc thiểu số nên 

không đăng ký thoát nghèo bền vững (đa phần người nghèo sợ khi thoát nghèo 

sẽ không được cấp miễn phí thẻ BHYT, không được hỗ trợ tiền ăn khi ốm đau 

nằm viện, có con đi học sợ phải nộp tiền học phí, mất chế độ hỗ trợ tiền ăn, 

tiền nhà ở theo quy định hiện hành). 

V. Kiến nghị, đề xuất 

1. Kính đề nghị HĐND và UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực 

hiện Nghị quyết 13 cho năm 2020. Trên cơ sở kết quả tổng điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo vào cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-

2025, thực hiện điều chỉnh sửa đổi, bổ sung  Nghị quyết 13 ở một số nội dung 

như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung  đối tượng áp dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 

của Nghị quyết 13 để phù hợp với chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 

2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế chuẩn nghèo giai đoạn 2016-

2020 tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg), trong đó bổ sung thêm đối tượng 

đăng ký thoát nghèo là hộ nghèo phát sinh trong kỳ điều tra (ngoài hộ nghèo 

                                           
15

 nhiệm vụ này do Sở Tài chính hướng dẫn theo phân công của UBND tỉnh tại Khoản 1, Điều 12 

Quyết định 2511/QĐ-UBND). 
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trong danh sách năm gốc) có thời gian tính đên thời điểm đăng ký thoát nghèo 

bền vững tối thiểu là 02 năm. 

b) Sửa đổi, bổ sung chính sách quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 3; 

điểm b, Khoản 1, Điều 4 Nghị quyết 13  để phù hợp với mức vay theo quy định 

hiện nay của trung ương, cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh điểm a, Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết 13 lại như sau: ”a) Hỗ 

trợ 100% lãi suất vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng 

Chính sách xã hội đối với hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo. Mức vay tối đa  là 
100.000.000 đồng, thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 36 tháng.”.  

- Điều chỉnh điểm b, Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết 13 lại như sau: ”b) Hỗ 

trợ 100% lãi suất vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng 

Chính sách xã hội đối với hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo. Mức vay tối đa  
100.000.000 đồng, thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 36 tháng.”.  

c) Sửa đổi, bổ sung chính sách quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 5 Nghị 

quyết 13 theo hướng thu hút và khuyến khích hơn đối với các doanh nghiệp để 

nhận lao động nghèo, cận nghèo vào làm việc để có việc làm, thu nhập ổn định, 

cụ thể: ”Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 100% lãi suất vay vốn từ các tổ chức tín 

dụng hợp pháp theo lãi suất quy định của Ngân hàng nhà nước từng thời điểm 

với mức vay tối đa  100.000.000 đồng/lao động nghèo, cận nghèo, thời gian hỗ 

trợ theo hợp đồng vay nhưng không quá 36 tháng“
16

 

d) Xem xét, bãi bỏ chính sách thưởng cho cộng đồng thôn có hộ nghèo 

và cận nghèo thoát nghèo (3.000.000 đồng/hộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 

Nghị quyết 13 và điều chỉnh, nâng mức thưởng cho hộ nghèo thoát nghèo bền 

vững lên 8.000.000 đồng/hộ để có điều kiện tiếp tục đầu tư theo phương án/kế 

hoạch thoát nghèo bền vững của gia đình. 

2. Kính đề nghị HĐND, UBND tỉnh  

a) Tăng nguồn vốn ngân sách tỉnh để bố trí cho Dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững; đồng thời, bố trí ngân sách tỉnh cho các 

huyện có khó khăn về ngân sách để hỗ trợ cho cấp xã có số hộ nghèo đăng ký 

thoát nghèo nhiều nhưng có không nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo đăng ký, 

thực hiện phương án thoát nghèo bền vững; mức vốn bố trí theo số lượng hộ 

đăng ký thoát nghèo bền vững của từng địa phương; mức hỗ trợ cho hộ nghèo, 

cận nghèo thực hiện theo mức quy định tại Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND. 

b) Xem xét, bổ sung biên chế cho Sở để bố trí làm việc tại Văn phòng 

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo của tỉnh (05 biên chế) để đảm bảo nhân lực 

                                           
16

Quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 5 Nghị quyết 13  ”Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 50% lãi suất vay 

vốn từ các tổ chức tín dụng hợp pháp theo lãi suất quy định của Ngân hàng nhà nước từng thời điểm 

với mức vay tối đa  50.000.000 đồng/lao động nghèo, cận nghèo, thời gian hỗ trợ theo hợp đồng vay 

nhưng không quá 36 tháng“. 
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tham mưu thực hiện công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh (hiện nay chỉ có 02 

biên chế được sử dụng từ biên chế của phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở và 02 

hợp đồng lao động, nhưng theo chủ trương chung đến hết tháng 3/2020 sẽ 

chấm dứt hợp đồng lao động); xem xét vị trí việc làm đối với lĩnh vực bảo trợ 

xã hội và giảm nghèo trong Đề án vị trí việc làm của Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội để có nhân lực thực hiện nhiệm vụ này ở cấp huyện. 

c) UBND tỉnh tiếp tục có văn bản chỉ đạo: 

- Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất cho 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các huyện miền núi; cơ sở sản xuất, kinh 

doanh; tổ hợp tác, hợp tác xã; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh khi thực hiện giải 

quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 

đăng ký thoát nghèo bền vững theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại khoản 1, 

Điều 12, Quyết định số 2511/QĐ-UBND
17

; tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh 

phí cho các địa phương để bố trí kinh phí cho các Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội để thực hiện công tác quản lý thực hiện chính sách Nghị quyết 

13, Nghị quyết 49. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tiếp tục hướng dẫn sử dụng tiền thưởng cho hộ nghèo đươc 

công nhận thoát nghèo bền vững đảm bảo hiệu quả, đồng thời chủ trì hướng 

dẫn các địa phương ưu tiên nguồn vốn bố trí thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững theo 

hướng tập trung ưu tiên trước cho hộ nghèo đăng ký thoát nghèo để thực hiện 

phương án thoát nghèo bền vững theo nội dung đăng ký với UBND cấp xã  

kiến nghị của Ban Thường trực MTTQVn tỉnh tại Kiến nghị số 01/KN-MTTQ-

BTT ngày 05/12/2019. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, phân loại, lập danh 

sách hộ có khả năng thoát nghèo; tổ chức tuyên truyền, vận động đăng ký thoát 

nghèo bền vững và hoàn thành đăng ký bền vữn theo đúng quy định; huy động 

nguồn lực và phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ cho hộ đăng ký thoát nghèo 

thực hiện phương án, kế hoạch thoát nghèo của gia đình (ít nhất mỗi hộ có 01 

cán bộ, cơ quan, đơn vị nhận hỗ trợ, giúp đỡ để thoát nghèo); tổ chức thực hiện 

chi trả kịp thời các chính sách khuyến khích cho hộ thoát nghèo bền vững; theo 

dõi, quản lý hộ thoát nghèo thường xuyên và có giải pháp hỗ trợ kịp thời nhằm 

hạn chế tái nghèo. 

3. Kính đề nghị MTTQ và các đoàn thể các cấp (tỉnh, huyện, xã) và cơ sở 

trên địa bàn tỉnh tích cực và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận 

động, giải thích cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để nắm được nội dung, tinh thần 

của chính sách; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền để bàn bạc, thống 

nhất đối tượng (hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo), nội dung hỗ trợ 

(cho từng hộ, nhóm hộ), nguồn lực hỗ trợ để thực hiện hiệu quả kế hoạch hỗ trợ 
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 Nội dung kiến nghị này, qua kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết 13 năm 2019 Ban Thường trực 

UBMTTQVN tỉnh đã kiến nghị tại văn bản 01/KN-MTTQ-BTT ngày 05/12/2019. 
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thoát nghèo bền vững cho hộ đăng ký thoát nghèo của từng địa phương
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 (thôn, 

khối phố; xã, phường, thị trấn), đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và 

chất lượng giảm nghèo bền vững; tiếp tục giám sát, phản biện xã hội đối với 

việc thực hiện chính sách của Nghị quyết 13. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố tăng cường chỉ đạo 

triển khai thực hiện Nghị quyết 13 theo đúng nhiệm vụ quy định của UBND 

tỉnh tại Điều 17 Quyết định số 2511/QĐ-UBND; chỉ đạo sơ kết, đánh giá tình 

hình thực hiện Nghị quyết 13 trên địa bàn huyện từ năm 2017-2019; chỉ đạo 

các cơ quan chuyên mô và UBND cấp xã thực hiện chi trả kịp thời các chế độ, 

chính sách của Nghị quyết 13 cho hộ thoát nghèo bền vững công nhận năm 

2017, 2018 và 2019 theo đúng hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tại Công văn số 107/LĐTBXH-BTXH ngày 03/02/2020, đồng thời tiếp 

tục chỉ đạo triển khai và hoàn thành đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 

theo quy định tại Điều 17 Quyết định số 2511/QĐ-UBND (hoàn thành đăng ký 

trước 15/3/2020; báo cáo số lượng, danh sách về Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội trước 30/3/2020). 

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm (2017-2019) thực hiện Nghị quyết số 

13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến 

khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh. Kính báo 

cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMT Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh được biết, theo dõi chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      
- TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban VHXH, HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, GDĐT; 

- Chi nhánh NHCSXH tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố (Q.office); 

- Lãnh đạo Sở (Q.office); 

- Lưu: VT, BTXH, VPGN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lưu Thị Bích Ngọc 
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 MTTQVN các cấp ưu tiên nguồn quỹ huy động, nhất là Quỹ vì người nghèo để phân bổ thực hiện 

nội dung cải thiện tiêu chí thu nhập cho hộ nghèo (hỗ trợ sinh kế) đối với hộ nghèo có thiếu nhập tiêu 

chí thu nhập; ưu tiên hỗ trợ cải thiện các chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở, nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh và công trình vệ sinh, trước hết là ưu tiên trước cho hộ nghèo chính sách người 

có công cách mạng để thực hiện chủ trương xóa nghèo trong năm 2020. 
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