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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 23-11-2021 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030” 

  
                 

Triển khai Kế hoạch số 4587/KH-UBND ngày 27/12/2021của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 28/10/2021 

của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (Kế hoạch số 

4587/KH-UBND); Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030” (Kế hoạch số 51-KH/HU); Ủy 

ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp và triển khai thực hiện 

có hiệu quả Kế hoạch số 4587/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 51-

KH/HU của BTV Huyện ủy phù hợp với thực tế của địa phương, góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay. 

2. Yêu cầu: Việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện phải bám sát các nội 

dung tại của UBND tỉnh, của BTV Huyện ủy và các quy điṇh pháp luâṭ liên 

quan, phù hơp̣ với đăc̣ điểm, tình hình của từng đơn vi,̣ điạ phương; đồng thời, 

phân công rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực 

hiện.  

II. NỘI DUNG   

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng trong 

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

công tác giảm nghèo bền vững 

1.1. Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 

năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 51-KH/HU của 

Huyện ủy, Kế hoạch số 4587/KH-UBND của UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác 

giảm nghèo bền vững. Trong đó, xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ 

chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các cấp, các 

ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.  

* Phân công thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện thường xuyên. 
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1.2. Rà soát, bổ sung, đưa việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo 

bền vững vào Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của đơn vị, địa phương; phát 

huy và lan toả truyền thống đùm bọc, đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân 

tộc với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.  

1.3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 20-CTr/HU ngày 05/4/2021 

của Ban thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05 

tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 -

2020”; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2021 của UBND huyện 

về triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn 

huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021 -2025.  

* Phân công thực hiện: Phòng LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện thường xuyên. 

1.4. Tham mưu xây dựng Chương trình của Huyện ủy thực hiện Nghị 

quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 (nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) đảm bảo tập trung, thống 

nhất, đồng bộ và có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của huyện.  

* Phân công thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Phòng Dân tộc và các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực 

hiện trong tháng 4/2022. 

1.5. Triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo về thông tin bằng nhiều hình 

thức phù hợp với thực tế địa phương: Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và 

truyền thông; hỗ trợ hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận thông tin; thiết lập 

các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, cung cấp nội dung thông 

tin phục vụ tuyên truyền ở các xã; cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ 

tiếp cận thông tin của Nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn; tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở và cung cấp 

nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội, ưu tiên đối với xã có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn. 

* Phân công thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện thường xuyên. 

2. Tham gia hoàn thiện chính sách giảm nghèo; thực hiện đồng bộ các 

chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững 

2.1. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các chính sách, chương trình, dự án về 

giảm nghèo bền vững hiện có và cập nhật, triển khai kịp thời các chính sách 

mới; trong đó, ưu tiên các chính sách hỗ trợ có điều kiện, tín dụng chính sách xã 

hội cho người nghèo, bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao 

động. 

2.2. Thường xuyên rà soát, tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền 

vững gắn với phát triển hệ thống chính sách an sinh xã hội phù hợp với tình hình 



 3 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm toàn diện, bao trùm và bền vững, vừa có sự 

thống nhất chung, vừa có yếu tố đặc thù với từng vùng, từng địa phương nhằm 

hạn chế và ngăn chặn nguy cơ tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới, suy giảm mức 

sống và thu nhập của người dân trên địa bàn. 

2.3. Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách về đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối 

với thanh niên, lao động dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và 

đào tạo nghề theo quy định. Trước mắt phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động 

qua đào tạo đạt 60%. 

2.4. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; trong đó, chú trọng các nhiệm vụ, giải 

pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Giai đoạn 2021-2025 phấn 

đấu mỗi năm giảm ít nhất 6,6% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều giai đoạn  2021-2025. 

* Phân công thực hiện: Phòng Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, trong tháng 1 hàng 

năm, tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch đào tạo nghề và Kế hoạch 

giảm nghèo của năm đó. 

2.5. Khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền 

vững. 

* Phân công thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với 

Phòng Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃ hôị, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện thường xuyên. 

2.6. Triển khai đa dạng các mô hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp 

trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng 

địa phương, có sự tham gia của các hộ nghèo, cận nghèo, nhất là các hộ vùng 

sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; bảo đảm sinh kế bền vững và an toàn cho 

người dân tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí 

hậu, khu vực gần rừng. 

* Phân công thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thường xuyên. 

2.7. Rà soát, kịp thời đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của địa phương nhằm thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ các hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt đảm bảo sinh kế 

bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.  

* Phân công thực hiện: Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, 

địa phương triển khai thực hiện thường xuyên. 

2.8. Rà soát, có giải pháp cụ thể, phù hợp để chỉ đạo, thực hiện khắc phục 

tình trạng tái nghèo hoặc phát sinh hộ nghèo cao; phát huy vai trò của cộng đồng 

trong thực hiện hương ước, quy ước để có biện pháp hỗ trợ, khắc phục đối với 

các hộ nghèo do nguyên nhân chây lười, ỷ lại tại địa phương; vận động hộ khá 

giả giúp đỡ hộ nghèo về cách thức sản xuất, cải tạo vườn tạp, xây dựng kinh tế 
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hộ gia đình; đảm bảo các dịch vụ về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh 

hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo.  

* Phân công thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo triển 

khai thực hiện hằng năm sau khi có kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của 

năm đó. 

3. Huy động và sử dụng các nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo  

3.1. Quản lý, sử dụng hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng nguồn ngân sách 

Trung ương, kết hợp với việc phân bổ, cân đối ngân sách địa phương cho công 

tác giảm nghèo bền vững; trong đó ưu tiên nguồn lực để phát triển sản xuất, giáo 

dục nghề nghiệp, tạo việc làm, sinh kế cho người nghèo; đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn để giải quyết nhu cầu 

sinh hoạt thiết yếu cho người dân. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội, 

nhất là khuyến khích các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài huyện 

quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.  

* Phân công thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND 

huyện triển khai thực hiện thường xuyên. 

3.2. Tham mưu, đề xuất quy định về lồng ghép các nguồn vốn, chương 

trình, dự án có liên quan với các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

* Phân công thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.  

3.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức 

chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân mạnh dạn vay vốn 

ngân hàng chính sách xã hội; tạo điều hiện thuận lợi để người dân tiếp cận, sử 

dụng hiệu quả nguồn vốn vay để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh 

tế hộ gia đình. Tổ chức triển khai các chính sách cho vay vốn đúng đối tượng, 

đúng mục đích, bảo đảm sử dụng vốn có hiệu quả. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự 

án phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 

khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

* Phân công thực hiện: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện thường xuyên. 

3.4. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, ưu tiên dành một phần 

nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội 

để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương. 

Tiếp nhận và tham mưu UBND huyện phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương 

trình mục tiêu quốc gia, nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ đội ngũ cộng tác viên 

giảm nghèo cấp xã cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện thực 

hiện; đồng thời hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực 

hiện (bao gồm kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững) theo đúng quy định. 
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* Phân công thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với 

các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện trong tháng 2 hàng năm. 

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về giảm nghèo 

4.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước 

cấp huyện về giảm nghèo; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn 

vị, các địa phương trong thực hiện công tác giảm nghèo đảm bảo phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương. 

* Phân công thực hiện: Phòng Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thường xuyên. 

4.2. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn theo quy định. 

Bố trí cán bộ có phẩm chất và năng lực làm công tác chuyên trách giảm nghèo ở 

cơ sở; tiếp tục duy trì đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo cấp xã để thực hiện tốt 

công tác giảm nghèo trong thời gian tới trên địa bàn quản lý. 

* Phân công thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND 

huyện thành lập BCĐ cấp huyện trong tháng 4/2022; UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện theo quy định. 

4.3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp 

vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp. 

* Phân công thực hiện: Phòng Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện vào tháng 6 hằng năm. 

4.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chỉ đạo xây dựng, đăng ký triển 

khai mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ tự quản, hộ gia đình thoát nghèo, sản 

xuất giỏi, làm kinh tế giỏi tiêu biểu; triển khai và nhân rộng các mô hình giảm 

nghèo hiệu quả. 

* Phân công thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo triển 

khai thực hiện thường xuyên. 

4.5. Hằng năm, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình trên địa bàn; phê duyệt, chỉ đạo công khai kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo theo chỉ số cải cách hành chính đảm bảo minh bạch, đúng quy 

định. Thực hiện tốt việc phân loại hộ nghèo theo từng nhóm nguyên nhân để có 

giải pháp hỗ trợ phù hợp hoặc đề xuất các chính sách, cơ chế ưu tiêu cho nhóm 

đối tượng hộ nghèo. 

* Phân công thực hiện: Phòng LĐ-TB&XH và UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện trong tháng 9 hàng năm. 

4.6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng cơ sở dữ 

liệu về giảm nghèo, tăng cường cung cấp thông tin, giúp người nghèo kết nối 

với thị trường lao động, thị trường hàng hoá. 

4.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về 

công tác giảm nghèo bền vững, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, 

nhất là hành vi trục lợi chính sách giảm nghèo; xem xét trách nhiệm đối với tổ 

chức, cá nhân để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về giảm nghèo.  
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4.8. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, sáng kiến 

hay, điển hình tiên tiến liên quan đến giảm nghèo bền vững phù hợp với từng địa 

bàn, nhằm tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo.  

* Phân công thực hiện: Phòng Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển 

khai thực hiện thường xuyên theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị, địa phương và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này chủ 

động triển khai thực hiện. Định kỳ (trước ngày 05 tháng 11 hàng năm) và đột 

xuất (khi có yêu cầu) báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo chung. 

2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ (trước ngày 20 tháng 11 

hàng năm) và đột xuất (khi có yêu cầu) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về 

Ủy ban nhân dân huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định; 

tham mưu sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

3. Đề nghị Ủy ban Măṭ trâṇ Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị, địa phương 

tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Kế hoac̣h này và các chính sách, 

pháp luật về giảm nghèo bền vững để hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân 

biết, tiếp câṇ chính sách. Xây dưṇg và nhân rôṇg mô hình hay, hiêụ quả giúp các 

đoàn viên, hôị viên thuôc̣ đối tươṇg hộ nghèo, hộ cận nghèo vươṭ qua khó khăn, 

vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp tục phối hơp̣ với Ngân hàng Chính sách xa ̃

hôị huyện thưc̣ hiêṇ viêc̣ ủy thác, cho vay nguồn vốn tín duṇg đảm bảo công 

khai, minh bac̣h, đúng đối tươṇg; tổ chức giám sát việc thực hiện Kế hoạch này 

và các chủ trương, chính sách có liên quan trên địa bàn huyện.  

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các đơn vị địa phương chủ động triển khai 

thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về  

Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng 

hợp, tham mưu) xem xét, điều chỉnh phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TB&XH (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện (p/h); 

- Các đoàn thể chính trị- xã hội huyện (p/h); 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện (t/h);   

- Ngân hàng CSXH huyện (t/h);    

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

  
 

 

 

 

    Võ Văn Lương 
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