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BÁO CÁO  

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình 

 mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 

 tại các đơn vị trên địa bàn huyện Kon Rẫy 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1. Tên đoàn giám sát: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy. 

2. Đối tượng giám sát UBND các xã: Đăk Pne, Tân Lập, Đăk Kôi, Trung 

tâm GDNN-GDTX. 

3. Thời gian giám sát: Từ ngày 27-28/10/2022. 

4. Địa bàn giám sát: Tại các xã, đơn vị được giám sát. 

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 17/10/2022 của UBND huyện 

Kon Rẫy về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Từ ngày 27-28/10/2022 (riêng 

xã Đăk Pne chuyển lịch sang sáng ngày 31/10, do sáng ngày 27 trùng lịch giao 

ban), đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã, cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch, kết quả như 

sau: 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT 

1. Công tác quản lý Chương trình: UBND các xã đã thành lập Ban chỉ đạo các 

Chương trình MTQG của các xã; đã xây dựng các văn bản quản lý, tổ chức thực 

hiện chương trình; lập Kế hoạch hằng năm; Kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự 

án của Chương trình. 

2. Kết quả thực hiện các nội dung giám sát:  

a) Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện 

nghèo, các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo: 

dự án này không triển khai trên địa bàn huyện. 

b) Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

* Xã Đăk Pne: 

- Ngân sách Trung ương bố trí 144,8 triệu đồng, dự kiến hỗ trợ bò cái sinh sản 

cho 7 hộ (trong đó hộ nghèo: 05 hộ; hộ cận nghèo: 02 hộ; hộ DTTS 07 hộ; hộ có 

chủ hộ là nữ: 2 hộ) trên địa bàn thôn 1.  

Hiện, UBND xã đã triển khai việc họp thôn, bình xét lập nhóm cộng đồng và 
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lập hồ sơ dự án, hiện đang chờ Quyết định ban hành Quy chế quay vòng vốn của 

UBND tỉnh sẽ hoàn hỉnh hồ sơ dự án và trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt. 

* Xã Tân Lập:  

- Ngân sách Trung ương bố trí: 98,9 triệu đồng, dự kiến hỗ trợ giống cây ăn 

quả cho 40 hộ (trong đó hộ nghèo: 25 hộ; hộ cận nghèo: 15 hộ; hộ DTTS 40 hộ; 

hộ có nữ là chủ hộ: 13 hộ) trên địa bàn thôn 5.  

Hiện, UBND xã mới thực hiện việc xác định danh mục dự án hỗ trợ, chưa xác 

lập được hồ sơ và tiến hành các bước để triển khai thực hiện. 

* Xã Đăk Kôi:  

- Ngân sách Trung ương bố trí: 188,3 triệu đồng, dự kiến hỗ trợ bò giống sinh 

sản cho 9 hộ (trong đó hộ nghèo: 8 hộ; hộ cận nghèo: 1 hộ; hộ DTTS: 09 hộ; hộ có 

phụ nữ là chủ hộ: 3 hộ) trên địa bàn thôn 4.  

Hiện, UBND xã đã triển khai việc họp thôn, bình xét lập nhóm cộng đồng và 

lập hồ sơ dự án, hiện đang chờ Quyết định ban hành Quy chế quay vòng vốn của 

UBND tỉnh sẽ hoàn hỉnh hồ sơ dự án và trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt. 

c) Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 

- Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 

* Xã Đăk Pne:  

+ Ngân sách Trung ương bố trí 60,1 triệu đồng, dự kiến hỗ trợ trồng lúa nước 

năng suất cao trên địa bàn thôn 1 cho 20 hộ (trong đó có: 15 hộ nghèo; 5 hộ cận 

nghèo; 20 hộ là DTTS; 6 hộ chủ hộ là nữ). 

Hiện nay UBND xã đã thành lập nhóm cộng đồng, lập hồ sơ dự án, hiện đang 

chờ Quyết định ban hành Quy chế quay vòng vốn của UBND tỉnh sẽ hoàn hỉnh hồ 

sơ dự án và trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt. 

* Xã Tân Lập:  

- Ngân sách Trung ương bố trí: 41,1 triệu đồng, dự kiến hỗ trợ giống cây ăn 

quả cho 25 hộ (trong đó hộ nghèo: 7 hộ; hộ cận nghèo: 18  hộ; hộ DTTS: 15 hộ; 

hộ có nữ là chủ hộ  17 hộ) trên địa bàn thôn 4. 

Hiện, UBND xã mới thực hiện việc xác định danh mục dự án hỗ trợ, chưa xác 

lập được hồ sơ và tiến hành các bước để triển khai thực hiện. 

* Xã Đăk Kôi 

- Ngân sách Trung ương bố trí: 78,2 triệu đồng, dự kiến hỗ trợ trồng lúa nước 

năng suất cao cho 15 hộ (trong đó hộ nghèo: 4  hộ cận nghèo: 5 hộ; hộ mới thoát 

nghèo 6 hộ; hộ DTTS: 15 hộ; hộ có phụ nữ là chủ hộ: 1 hộ) trên địa bàn thôn 4. 
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Hiện nay UBND xã đã thành lập nhóm cộng đồng, lập hồ sơ dự án, hiện đang 

chờ Quyết định ban hành Quy chế quay vòng vốn của UBND tỉnh sẽ hoàn hỉnh hồ 

sơ dự án và trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt. 

- Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng: Năm 2022 huyện không được bố trí vốn 

cho tiểu dự án này. 

d) Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 

- Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn 

* Trung tâm GDNN-GDTX: Ngân sách Trung ương bố trí 524 triệu đồng 

(vốn sự nghiệp); đã xây dựng danh mục mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đào tạo 

nghề sơ cấp và dưới 3 tháng của Trung tâm, đã gửi UBND huyện để thẩm định và 

phê duyệt. 

- Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững 

* Xã Đăk Pne:  

+ Ngân sách Trung ương bố trí 20.1 triệu đồng (vốn sự nghiệp). 

Hiện UBND xã đã tiến hành triển khai việc thu thập, lưu trữ thông tin thị 

trường lao động năm 2022 trên địa bàn xã, đang tổng hợp để báo cáo UBND huyện 

theo quy định. 

* Xã Tân Lập:  

+ Ngân sách Trung ương bố trí 13,7 triệu đồng (vốn sự nghiệp). 

Hiện UBND xã đã tiến hành triển khai việc thu thập, lưu trữ thông tin thị 

trường lao động năm 2022 trên địa bàn xã, đang tổng hợp để báo cáo UBND huyện 

theo quy định. 

* Xã Đăk Kôi:  

+ Ngân sách Trung ương bố trí 26,1 triệu đồng (vốn sự nghiệp).  

Hiện UBND xã đã tiến hành triển khai việc thu thập, lưu trữ thông tin thị 

trường lao động năm 2022 trên địa bàn xã, đang tổng hợp để báo cáo UBND huyện 

theo quy định. 

đ) Dự án 5. Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các 

huyện nghèo: dự án này không triển khai trên địa bàn huyện. 

e) Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

- Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin 

Tiểu dự án này, hiện theo Thông tư 06/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 thì chỉ 

hướng dẫn việc thực hiện của các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh, huyện nghèo và 

các xã ĐBKK vùng biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; còn các huyện, 
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xã khác chưa có hướng dẫn cụ thể nội dung thực hiện, vì vậy các đơn vị, địa 

phương vẫn lúng túng, chưa xác định được nội dung thực hiện. 

- Tiểu dự án 2. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều 

* Xã Đăk Pne:  

+ Ngân sách Trung ương bố trí 2 triệu đồng; UBND xã đã lập Kế hoạch tổ 

chức đối thoại chính sách giảm nghèo trên địa bàn xã, dự kiến tổ chức trong tháng 

11/2022. 

* Xã Tân Lập:  

+ Ngân sách Trung ương bố trí 1,4 triệu đồng; UBND xã đã lên Kế hoạch tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về công tác giảm nghèo đa chiều, dự kiến thực hiện trong tháng 

11/2022. 

* Xã Đăk Kôi:  

+ Ngân sách Trung ương bố trí 2,6 triệu đồng; UBND xã đã lên Kế hoạch tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về công tác giảm nghèo đa chiều, dự kiến thực hiện trong tháng 

11/2022. 

g) Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 

- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 

* Xã Đăk Pne:  

+ Ngân sách Trung ương bố trí 15 triệu đồng; UBND xã đã lên Kế hoạch tổ 

chức 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giảm nghèo dự 

kiến thực hiện trong tháng 11/2022. 

* Xã Tân Lập:  

+ Ngân sách Trung ương bố trí 10,2 triệu đồng; UBND xã đã lên Kế hoạch tổ 

chức 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giảm nghèo dự 

kiến thực hiện trong tháng 11/2022. 

* Xã Đăk Kôi:  

+ Ngân sách Trung ương bố trí 19,5 triệu đồng; UBND xã đã lên Kế hoạch tổ 

chức 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giảm nghèo dự 

kiến thực hiện trong tháng 11/2022. 

- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 

* Xã Đăk Pne 

+ Ngân sách Trung ương bố trí 8 triệu đồng, xã đã lập Kế hoạch kiểm tra, 
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giám sát việc triển khai thực hiện ở các thôn. 

+ Thực hiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giảm nghèo: Điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

* Xã Tân Lập 

+ Ngân sách Trung ương bố trí 5.4 triệu đồng, xã đã lập Kế hoạch kiểm tra, 

giám sát việc triển khai thực hiện ở các thôn. 

+ Thực hiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giảm nghèo: Điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

* Xã Đăk Kôi 

+ Ngân sách trung ương bố trí 10,3 triệu đồng, xã đã lập Kế hoạch kiểm tra, 

giám sát việc triển khai thực hiện ở các thôn. 

+ Thực hiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giảm nghèo: Điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

(Kèm theo Biểu số 01, Biểu số 02) 

3. Tình hình thực hiện những kiến nghị của lần giám sát trước (nếu có): 

Không. 

4. Vướng mắc 

- Hiện các cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành khung nội dung và tài liệu 

truyền thông về giảm nghèo đa chiều (tiểu dự án 2 dự án 6); khung nội dung và tài 

liệu tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo (tiểu dự án  1 

dự án 7); Quyết định quy định cơ chế quay vòng vốn và tỷ lệ thu hồi vốn; kinh phí 

tối đa của 1 dự án, mức hỗ trợ tối đa cho 1 hộ tham gia dự án của dự án 2 và tiểu 

dự án 1 dự án 3 Chương trình. 

 - Việc thực hiện tiểu dự án 1 dự án 4 về giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm 

GDNN-GDTX khó thực hiện. Vì tại Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

6/9/2022 của Bộ LĐTBXH thì Trung tâm GDNN-GDTX tại huyện chỉ thực hiện 

được nội dung mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, mà hiện nội dung này Trung tâm 

cũng rất khó thực hiện. Còn các nội dung khác quy định chung chung, chưa cụ thể 

cho Trung tâm cấp huyện thực hiện nội dung cụ thể. 

- Theo thông tư 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022, hướng dẫn thực hiện 

tiểu dự án 1 dự án 6 giảm nghèo về thông tin, chỉ hướng dẫn các nội dung thực 

hiện cấp Trung ương, cấp tỉnh và các xã có điều kiện kinh tế -xã hội ĐBKK, xã 

đảo, huyện đảo. Còn các xã, huyện còn lại không biết thực hiện nội dung cụ thể gì, 

rất khó trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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1. Ưu điểm 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các Cấp ủy, giám sát chặt chẽ của 

HĐND, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND các cấp và sự vào cuộc của cả 

hệ thống chính trị.  

- Ban Chỉ đạo các cấp được thành lập, kiện toàn kịp thời, thực hiện tốt nhiệm 

vụ chỉ đạo, điều hành, điều phối, đảm bảo Chương trình được triển khai thực 

hiện có hiệu quả. 

- Đảm bảo tiến độ về phân bổ, giao kế hoạch vốn dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022 nguồn ngân sách Trung ương cho các đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện Chương trình. 

- Kịp thời ban hành các văn bản theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của 

huyện về quản lý, triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn các xã. 

2. Tồn tại 

- Một số tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình chưa có quy định cụ thể của cơ 

quan có thẩm quyền, do đó mới chỉ dừng ở việc lập Kế hoạch, thẩm định và phê 

duyệt danh mục thực hiện dự án, mà chưa có căn cứ để triển khai thực hiện dự án. 

- Các xã lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, chưa đầy đủ các văn bản, Kế hoạch 

triển khai các dự án theo quy định (Kế hoạch giai đoạn, Kế hoạch năm, Kế hoạch 

thực hiện các dự án, tiểu dự án, Kế hoạch kiểm tra, giám sát (UBND xã Tân Lập, 

Đăk Kôi), Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “vì người nghèo - không để ai 

bị bỏ lại phía sau” (UBND xã Tân Lập, xã Đăk Kôi, Đăk Pne). 

IV. PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Tổng hợp các Biểu số 03, Biểu số 04, Biểu số 05, Biểu số 06, Biểu số 07, 

Biểu số 08, Biểu số 09, Biểu số 10, Biểu số 11, Biểu số 12, Biểu số 13, Biểu số 14, 

Biểu số 15 theo kỳ báo cáo. 

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Nhìn chung, UBND các xã đã chủ động trong công tác triển khai thực hiện 

Chương trình, đã ban hành các văn bản quản lý, Kế hoạch thực hiện.  

- Tuy nhiên, việc đầu tư cho các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô 

hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp còn dàn 

trải, nhỏ lẻ. 

2. Kiến nghị 

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo việc lưu trữ hồ sơ, củng cố các văn 

bản và ban hành đầy đủ các Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình. 

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn kịp thời chỉ đạo việc lập hồ sơ thực hiện các 
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dự án đa dang hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản 

xuất theo đúng quy trình, quy định tại Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH và Thông 

tư 04/2022/TT-BNNPTNT; điều chỉnh việc đầu tư cho số hộ, đối tượng hưởng lợi 

có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, nhỏ lẻ, nhằm tạo động lực cho hộ 

nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. 

- Chỉ đạo triển khai các dự án, tiểu dự án khác kịp thời, đúng tiến độ, đảm bảo 

giải ngân hết vốn năm 2022 theo Kế hoạch. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện về kiểm tra, giám sát thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  năm 2022 tại các đơn vị trên địa bàn 

huyện Kon Rẫy./. 

Nơi nhận:  
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum (b/c); 

- Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh (b/c); 

- Các đ/c thành viên BCĐ các Chương trình 

MTQG huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Đinh Thị Hồng Thu 
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