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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại 06 bon đồng 

bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện năm 2022 (theo Nghị quyết số 

06-NQ/HU ngày 09/5/2022 của Huyện ủy Tuy Đức)     
  

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 09/5/2022 của Huyện ủy Tuy Đức về 

về công tác giảm nghèo bền vững 6 bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa 

bàn huyện giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Nghị quyết số 06-NQ/HU). 

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức ban hành Kế hoạch triển khai công tác giảm 

nghèo bền vững 06 bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện năm 

2022, với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững 06 bon đồng bào dân 

tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện năm 2022 trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 06-NQ/HU. 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững, 

xác định bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện nhằm cải thiện và 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng có 

hoàn cảnh khó khăn khác tại 6 bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, là điều kiện để 

bảo đảm cho sự phát triển ổn định và bền vững của 6 bon đồng bào dân tộc thiểu số 

tại chỗ trong những năm tới. 

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, 

người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị đối với công tác giảm nghèo bền vững tại 06 bon đồng bào dân tộc thiểu số 

tại chỗ. Tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, địa phương, 

huy động các cấp, các ngành vào cuộc để chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các 

mục tiêu đề ra; định kỳ tổ chức đánh giá, đảm bảo được chế độ thông tin, báo cáo 

kịp thời theo quy định. 

2. Yêu cầu 

- Các phòng, ban, ngành liên quan và các địa phương căn cứ nhiệm vụ được 

phân công, tổ chức cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện bằng các 

hoạt động gắn với chức năng quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương để thực hiện thắng 

lợi mục tiêu đề ra. 

- Thực hiện công tác giảm nghèo phải theo địa chỉ, theo nguyên nhân căn cơ 

(thu nhập, thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản), theo nguyện vọng và đúng thực chất, 



2 

không chạy theo thành tích. Xây dựng các giải pháp hỗ trợ cụ thể cho từng nhóm đối 

tượng trên cơ sở các chính sách giảm nghèo hiện hành và nhu cầu của từng hộ 

nghèo, hộ cận nghèo. Ưu tiên hỗ trợ, đầu tư cho cộng đồng, nhóm hộ có liên kết, 

theo chuỗi giá trị, các dự án giảm nghèo hiệu quả. 

- Tăng cường huy động xã hội hóa và lồng ghép các nhiệm vụ của Kế hoạch 

với các chương trình, dự án, đề án của Trung ương và địa phương để đảm bảo thực 

hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, các mục tiêu của Kế hoạch. Trong đó, chú 

trọng lồng ghép nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tránh sự 

trùng lặp, chồng chéo giữa các chương trình, Dự án. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI 

1. Đối tượng thực hiện 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; ưu tiên hộ nghèo người dân tộc 

thiểu số, dân tộc thiểu số tại chỗ, phụ nữ thuộc hộ nghèo 6 bon đồng bào dân tộc 

thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện ủy. 

2. Phạm vi thực hiện 

Chương trình được thực hiện trong phạm vi 06 bon đồng bào dân tộc thiểu số 

tại chỗ đặc biệt khó khăn, ưu tiên nguồn lực, gồm: Bon Đắk N’Jút xã Quảng Tân; 

Bon Bu Kóh xã Đăk R’Tih; Bon Bu NĐơr xã Quảng Tâm; Bon Bu Boong xã Đăk 

Búk So; Bon Bu Sóp xã Quảng Trực và Bon Phi Lơ Te xã Đăk Ngo. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

 Thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn 

chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối 

thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống và 

tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng cho bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ được 

lựa chọn đầu tư giảm nghèo năm 2022, nhằm sớm thoát khỏi tình trạng đặc biệt 

khó khăn; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc 

làm, xuất khẩu lao động, tạo sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho 

người nghèo; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.  

2. Mục tiêu cụ thể 

- Phấn đấu năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo chung các bon đồng bào dân tộc thiểu 

số tại chỗ đặc biệt khó khăn được lựa chọn tập trung đầu tư giảm từ 14% trở lên, 

riêng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 16% trở lên và đồng bào dân tộc thiểu số 

tại chỗ giảm từ 17% trở lên (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025). 

- Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được 

hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để 

tăng thu nhập. 

- Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ 

bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về việc 

làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận thông tin. Trong đó: 100% đối 
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tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế được cấp thẻ bảo hiểm y tế và 

100% người dân có nhu cầu được khám chữa bệnh theo quy định; tỷ lệ học sinh 

đến trường ở các cấp học: trẻ em mầm non 5 tuổi đạt trên 99%, tiểu học và trung 

học cơ sở đạt 100%; 100% người lao động có nhu cầu được hỗ trợ tiếp cận các 

chương trình đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm; 100% hộ dân khó khăn về 

nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sạch, vệ sinh môi trường có nhu cầu được tiếp cận 

các chương trình hỗ trợ theo quy định. 

- Phấn đấu 100% các hộ dân trong bon được tiếp cận các nguồn vốn vay tín 

dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất tăng thu nhập, 

hỗ trợ ứng dụng các mô hình khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong 

chăn nuôi trồng trọt. 

- Phấn đấu đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, 

giáo dục, y tế, điện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 

- Phấn đấu 100% người dân trong bon có nhu cầu được trợ giúp pháp lý theo 

quy định. 

- Triển khai thực hiện chính sách xã hội đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm;  

Thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ 

hưởng nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận chính sách.  

- Tập trung nguồn lực đầu tư hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại 06 bon đồng 

bào dân tộc thiểu số tại chỗ đặc biệt khó khăn, trong đó ưu tiên nguồn lực thuộc 

chương trình huyện nghèo; chương trình nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 

đồng bào dân tộc thiểu số và chương trình xây dựng nông thôn mới để đầu tư cho 

06 bon. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững trên địa bàn 

huyện nói chung và tại 6 bon đồng bào DTTSTC nói riêng nhằm khơi dậy tinh 

thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; nâng cao 

khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô 

hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội. 

- Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số, ưu tiên và tập trung hơn đối với hộ đặc biệt khó khăn, phụ nữ nghèo neo 

đơn, hộ khuyết tật, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ của 

mình, chủ động tiếp cận với các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát 

nghèo. 

(dự kiến tổ chức 12 lớp, tùy vào tình hình thực tế của mỗi địa phương để tổ 

chức các hội nghị tuyên truyền cho phù hợp) 

- Tổ chức các phương thức truyền thông giảm nghèo phù hợp để nâng cao 

nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu và chủ trương của 

Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các 
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ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội và người dân về công tác giảm nghèo, 

giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 (tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông; thực hiện các chương 

trình, các đợt truyền thông...). 

- Rà soát hệ thống truyền thanh ở cơ sở, đặc biệt là 6 bon đồng DTTSTSTC 

đặc biệt khó khăn để có phương án đầu tư nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo hoạt động 

phát thanh được ổn định, xuyên suốt; tăng cường công tác tuyên truyền cổ động 

trực quan (xe lưu động, biên tập các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền…). 

- Tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong 

trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; tuyên truyền các 

mô hình, cách làm hay, sáng tạo có hiệu quả về giảm nghèo, mang lại lợi ích cho 

bà con nhân dân. 

2. Thực hiện các chỉ tiêu tại 6 bon:   

2.1. Bon Đắk N’Jút, xã Quảng Tân 

- Hộ nghèo chung 65/118 hộ - 55,08% (hộ nghèo đồng bào DTTS 62/67 hộ - 

92,54%; hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ 58/60 hộ - 96,67%).  

- Phấn đấu trong năm 2022 hộ nghèo chung giảm từ 14% trở lên, tương ứng 

với số hộ giảm khoảng 16 hộ (hộ nghèo đồng bào DTTS giảm từ 16% trở lên, 

tương ứng với số hộ giảm khoảng 11hộ, hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ giảm từ 

17% trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 10 hộ. 

  2.2. Bon bu Koh, xã Đăk R’Tih 

- Hộ nghèo chung 100/190 hộ - 52,63%; hộ nghèo đồng bào DTTS 94/158 

hộ - 59,49%; hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ 82/129 hộ- 63,57%).  

- Phấn đấu trong năm 2022 hộ nghèo chung giảm từ 14% trở lên, tương ứng 

với số hộ giảm khoảng 27 hộ (hộ nghèo đồng bào DTTS giảm từ 16% trở lên, 

tương ứng với số hộ giảm khoảng 25 hộ, hộ nghèo đồng bào DTTSTC giảm từ 

17% trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 23 hộ. 

2.3. Bon bu N’Đơr, xã Quảng Tâm 

- Hộ nghèo chung 199/367 hộ - 54,22%; hộ nghèo đồng bào DTTS 164/214 

hộ -76,64%; hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ 113/164 hộ - 68,90%.  

- Phấn đấu trong năm 2022 hộ nghèo chung giảm từ 14% trở lên, tương ứng 

với số hộ giảm khoảng 51 hộ (hộ nghèo đồng bào DTTS giảm từ 16% trở lên, 

tương ứng với số hộ giảm khoảng 34hộ, hộ nghèo đồng bào DTTSTC giảm từ 17% 

trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 28 hộ. 

2.4. Bon Bu Boong, xã Đắk Búk So 

- Hộ nghèo chung 74/192 hộ - 38,54%; hộ nghèo đồng bào DTTS 55/125 hộ 

- 44%; hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ 42/100hộ - 42%.  

- Phấn đấu trong năm 2022 hộ nghèo chung giảm từ 14% trở lên, tương ứng 

với số hộ giảm khoảng 27 hộ (hộ nghèo đồng bào DTTS giảm từ 16% trở lên, 
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tương ứng với số hộ giảm khoảng 20 hộ, hộ nghèo đồng bào DTTSTC giảm từ 

17% trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 17 hộ.  

2.5. Bon Bu Sóp, xã Quảng Trực 

- Hộ nghèo chung 176/181 hộ - 97,24%; hộ nghèo đồng bào DTTS 116/120 

hộ - 96,67%; hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ 86/95 hộ - 90,53%.  

- Phấn đấu trong năm 2022 hộ nghèo chung giảm từ 14% trở lên, tương ứng 

với số hộ giảm khoảng 25hộ (hộ nghèo đồng bào DTTS giảm từ 16% trở lên, 

tương ứng với số hộ giảm khoảng 19hộ, hộ nghèo đồng bào DTTSTC giảm từ 17% 

trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 16 hộ.  

2.6. Bon Phi Lơ Te, xã Đăk Ngo 

- Hộ nghèo chung 107/165 hộ - 64,85%; hộ nghèo đồng bào DTTS 92/140 

hộ - 65,71%; hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ 77/120 hộ - 64,17%.  

- Phấn đấu trong năm 2022 hộ nghèo chung giảm từ 14% trở lên, tương ứng 

với số hộ giảm khoảng 23 hộ (hộ nghèo đồng bào DTTS giảm từ 16% trở lên, 

tương ứng với số hộ giảm khoảng 22 hộ, hộ nghèo đồng bào DTTSTC giảm từ 

17% trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 20 hộ. 

3. Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại 06 bon. 

Để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững tại 06 bon, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã cần tập trung vào các nội dung sau: 

Lồng ghép, thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định các dựng án, tiểu 

dự án của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 (Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới), cụ thể: 

- Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề tiếp cận 

thông tin, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, điện 

đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS và MN, trung ưu tiên 

đối với 6 bon DTTSTSTC đặc biệt khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tạo điều kiện để 100% các hộ dân trong bon được tiếp cận các nguồn vốn 

vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất, 

giải quyết các nhu cầu thiết yếu để nâng cao đời sống (đất ở, đất sản xuất, nhà ở, 

chuyển đổi nghề..). 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế: định hướng cho bà con trong bon các 

loại con giống, máy móc, nông cụ, chăn nuôi, sản xuất phù hợp với tình hình của 

mỗi địa phương; xây dựng mô hình cải tạo vườn tạp; xây dựng chuỗi giá trị nông 

sản hàng hóa; triển khai nhân rộng mô hình trồng lúa nước tại bon, lựa chọn ra hộ 

điển hình tiến tiến để thực hiện mô hình làm điểm cho các hộ dân khác học tập và 

nhân ra diện rộng; chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ khác trong bon, hình 

thành các tổ đổi công trong quá trình canh tác (xã Quảng Tân: 85 hộ; xã Đăk 

R’Tih: 80 hộ; xã Quảng Tâm: 60 hộ; xã Đăk Buk So: 50 hộ; xã Quảng Trực: 100 

hộ; xã Đăk Ngo: 90 hộ). 
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- Tạo điều kiện để 100% các hộ dân trong bon được tiếp cận chăm sóc sức 

khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em. 

V. KINH PHÍ, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm: Nguồn kinh phí lồng ghép từ 

các chương trình, dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2022; vốn ngân sách Nhà nước được phân bổ hàng 

năm cho các địa phương, đơn vị; khuyến khích huy động nguồn lực xã hội từ các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.  

2. Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách địa 

phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các hoạt động tại 06 

bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đặc biệt khó khăn theo quy định. 

VI. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành 

của chính quyền, phối hợp thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị 

- xã hội, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền 

vững tại các bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. 

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về tiếp cận nghèo đa chiều, 

về mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo sự đồng thuận, chung tay vì người nghèo 

của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo bền vững năm 2022. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số tại chỗ trong công tác tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận 

thức của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. 

3. Các cấp, các ngành, các xã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện 

Chương trình giảm nghèo bền vững tại 6 bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ 

năm 2022, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực 

tiễn gắn với thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường phân cấp cho cơ sở để chủ 

động lập kế hoạch, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện. Triển khai thực hiện 

đồng bộ, kịp thời, hiệu quả chương trình MTQG giảm nghèo bền vững lồng ghép 

với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030 cùng với các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn các bon 

đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. 

4. Xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, khuyến khích 

các cá nhân, hộ gia đình làm ăn giỏi, có uy tín trong cộng đồng tham gia để giúp 

đỡ, hướng dẫn cho người nghèo, hộ nghèo học tập, làm theo từ các mô hình sản 

xuất, sinh kế hiệu quả; phát triển sản phẩm đặc sắc của bà con đồng bào dân tộc 

thiểu số tại chỗ phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội ở địa phương.  

5. Tập trung lồng ghép các nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo tại các 

bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu 

phục vụ cho sản xuất và dân sinh; hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình 

giảm nghèo, đa dạng hoá sinh kế, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống 

cho người dân.  
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6. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ ở 

các bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, 

phụ trách để hướng dẫn, giúp đỡ các đối tượng; đồng thời, kịp thời sơ kết, tổng kết 

đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; biểu dương, khen thưởng, động viên cá nhân, 

tập thể điển hình, gương mẫu trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại 

các bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. 

7. Các Thành viên Ủy ban nhân dân huyện phụ trách từng bon, kiểm tra, 

giám sát và đôn đốc quá trình thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo tại 06 bon. 

8. Các ban, ngành, cơ quan, đơn vị kết nghĩa tổ chức tuyên truyền, vận động, 

hỗ trợ bon được phân công kết nghĩa thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về giảm 

nghèo bền vững. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Dân tộc 

- Làm cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, tổng hợp 

tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, 

đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện Kế 

hoạch.  

2. Phòng nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

Chủ trì xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất của 06 bon đồng bào 

DTTS tại chỗ; lồng ghép các nguồn vốn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho các 

hộ nghèo và hộ cận nghèo.   

Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức 

các lớp tập huấn hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, 

dịch bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi... 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cho UBND huyện nguồn vốn đầu tư tại 06 bon đặc biệt khó khăn 

để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đạt hiệu quả. Đồng thời tham mưu lồng ghép bố 

trí các nguồn vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn huyện để đầu tư thực hiện Kế hoạch 

giảm nghèo tại 6 bon. 

4. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội  

 Thống kê tổng số hộ nghèo, cận nghèo và các hộ thoát nghèo, xác định cụ thể 

nguyên nhân nghèo tại 06 bon; đề xuất các giải pháp giảm nghèo cụ thể; thực hiện 

tốt chính sách cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách hỗ trợ 

của Nhà nước như về bảo hiểm xã hội y tế, bảo trợ xã hội, nhà ở và một số chính 

sách khác theo chức năng, nhiệm vụ. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm văn hóa thông tin và truyền 

thông 
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 Triển khai các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư” nhằm cũng cố thiết chế văn hóa. “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới đô thị văn minh”. 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, quán triệt triển khai Kế hoạch 

nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức cho đội ngủ cán bộ, đảng viên, hội 

viên và đồng bào DTTS; tuyên truyền các mô hình hay, mô hình sản xuất kinh 

doanh giỏi; các cá nhân điển hình tiên tiến. 

6. Phòng Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

xã thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý cho người dân tại 06 bon đồng bào DTTS 

theo quy định. 

7. Bảo hiểm xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Phòng Y tế thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, 

người cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình, đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đảm bảo việc 

khám, chữa theo quy định. 

8. Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với phòng Dân tộc (cơ quan 

thường trực thực hiện kế hoạch giảm nghèo tại 6 bon); triển khai thực hiện các chế 

độ chính sách theo quy định để đảm bảo giảm nghèo bền vững theo các nội dung 

của kế hoạch. Phân công cán bộ công chức thường xuyên theo dõi, giúp đỡ các 

nhóm hộ phát triển kinh tế. 

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

chính trị - xã hội: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 

trong việc phối hợp triển khai thực hiện và giám sát thực hiện công tác giảm nghèo 

bền vững; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, Nhân 

dân tham gia công tác giảm nghèo bền vững, triển khai một số mô hình giảm 

nghèo, giúp đỡ hội viên, đoàn viên nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật 

chất tinh thần; Vận động các nguồn lực từ cộng đồng, các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ 

cho công tác giảm nghèo bền vững tại 06 bon đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện. 

10. Ngân hàng chính sách xã hội huyện 

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối 

với hộ nghèo, hộ cận nghèo 06 bon đặc biệt khó khăn. 

 11. Ủy ban nhân dân các xã 

Xây dựng kế hoạch giảm nghèo chi tiết cụ thể sát với thực tế của 06 bon đặc 

biệt khó khăn, giúp các hộ thoát nghèo, vận động các hộ dân đăng ký thoát nghèo 

nếu được nhận sự hỗ trợ của nhà nước; 

 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan vận động bà con thành lập các 

nhóm hộ điển hình tiên tiến, có khả năng thoát nghèo cao. Phân công cán bộ, công 

chức phụ trách đến từng hộ dân, nhóm hộ tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực 

hiện về công tác giảm nghèo. 

 VIII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 
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1. Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã căn cứ 

nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

nhiệm vụ được giao. Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện về Phòng Dân tộc 

tổng hợp theo quy định. 

2. Phòng Dân tộc tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo định kỳ, đột 

xuất kết quả thực hiện về Thường trực Huyện ủy theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 06 

bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện năm 2022; trong quá trình 

triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời 

báo cáo, kiến nghị về UBND huyện (qua Phòng Dân tộc) để tổng hợp, xem xét./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                      KT. CHỦ TỊCH 

- Thường trực Huyện ủy;                                                           PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực HĐND huyện;                                       

- CT, các PCT UBND huyện;                 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

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

- Chi nhánh NHCS-XH huyện;                                
- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND - UBND huyện;                                  Phạm Thị Phượng 

- UBND các xã;     

- Trang thông tin điện tử huyện;                                                                       

- Lưu: VT, DT(HD).             
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