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  Kính gửi: Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Thực hiện Thông báo số 42/TB-HĐND, ngày 21/10/2022 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện Đăk Hà, về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2021-2025, trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp thực hiện tốt việc hướng dẫn 

cấp cơ sở thực hiện các Chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện(1).  

                                              
(1)Kế hoạch số 312/KH-UBND, ngày 27/12/2021 về thực hiện CTMTQG giảm nghèo năm 2022; Quyết định số 

1220/QĐ-UBND, ngày 20/09/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo huyện Đăk Hà;; Công văn số 1086/UBND-VX, ngày 09/5/2022 và Công văn số 1136/UBND-VX, 

ngày 12/5/2022 chỉ đạo Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành tổ chức thực 

hiện rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới trong năm 2022 do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-

19, thiên tai và các nguyên nhân khác;  Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND huyện triển khai công 

tác đào tạo nghề cho người lao độngnăm 2022 trên địa bàn huyện; Quyết định số 1098/QĐ-UBND, ngày 19/9/2022 về 

phân khai chi tiết nguồn vốn thực hiện các CTMTQG năm 2022; Quyết định số 1146/QĐ-UBND, ngày 29/9/2022 về 

giao mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện CTMTQG năm 2022; Kế hoạch số 234/KH-UBND, ngày 05/10/2022 về triển khai 

các hoạt động truyền thông về CTMQTQG giảm nghèo giai đoan 2021-2025; Kế hoạch số 243/KH-UBND, ngày 

12/10/2022 về triển khai các hoạt động truyền thông về CTMQTQG giảm nghèo năm 2022; Kế hoạch số 219/KH-

UBND, ngày 08/10/2022 kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 250/KH-UBND, ngày 26/10/2022 kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; Kế hoạch số 225/KH-UBND, ngày 20/9/2022 của UBND 

huyện về việc điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình năm 2022; Hướng dẫn số 81/HD-UBND, ngày 26/9/2022 về hướng dẫn rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác 

định hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022; Công văn số 2536/UBND-VX, ngày 

20/9/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cậnđa chiều giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn xã Đăk Ui, Ngọk Wang năm 2022; Công văn số 2872/UBND-VX, ngày 20/10/2022 về tăng cường 

thực hiện công tác rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo và  xác định  hộ  nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống  

trung  bình năm 2022; Công văn số 3025/UBND-VX, ngày 02/11/2022 về thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, cận 

nghèo năm 2022 tại 02 xã NgọkWang, ĐăkUi; Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách 

xã hội theo từng quý tại 11/11 xã, thị trấn; Thông báo số 191/TB-UBND , ngày 04/10/2022 của UBND huyện Đăk Hà 

thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Thị Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết một số vướng 

mắc trong công tác tổ chức thực hiện Chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn huyện và các 

văn bản khác có liên quan. 
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- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng 

viên và Nhân dân trên địa bàn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững bằng các hình thức đa dạng, phong 

phú, phù hợp với từng đối tượng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, 

vận động, tạo sự đồng thuận2. Mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia 

của người dân về các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo từ việc xác định đối tượng thụ 

hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện… 

bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. 

2. Công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ở 

các cấp 

 - Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND, ngày 12 

tháng 3 năm 2022, về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-2025 và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-2025 tại Quyết 

định số 293/QĐBCĐ ngày 07/4/2022. 

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định thành 

lập Tổ công tác và ban hành Quy chế3 hoạt động về Chương trình mục tiêu quốc gia 

về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. 

- 11/11 xã, thị trấn đã triển khai công tác kiện toàn, thành lập Ban quản lý cấp xã, 

Ban giám sát của cộng đồng xã đảm bảo năng lực quản lý, tổ chức triển khai thực 

hiện các nội dung, hoạt động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. 

3. Công tác quản lý thực hiện Chương trình 

- Đối với công tác phối hợp, vận động: Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện phong trào thi 

đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Cuộc vận 

động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng 

bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” một cách phù hợp, có hiệu quả. 

Vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” đóng 

góp các nguồn lực để giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn lên thoát 

nghèo bền vững.  

                                                                                                                                                      
 
2 Thông báo số 424-TB/HU, ngày 28/6/2022 của Huyện ủy Đăk Hà, về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển 

khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; Công văn số 896-CV/HU, ngày 

03/6/2022 của Huyện ủy về dự Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 và phổ biến các nghị 

quyết, kết luận của Trung ương. 
3 Quyết định số 07/QĐ-LĐTBXH, ngày 12/4/2022 về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 13/QĐ-LĐTBXH, ngày 20/7/2022 về việc kiện toàn Tổ 

công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 08/QĐ-

LĐTBXH, ngày 12/4/2022 về việc ban hành quy chế hoạt động Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 –2025. 
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- Đối với công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát: UBND huyện đã ban hành Kế 

hoạch số 219/KH-UBND, ngày 08/10/2022 về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Kế 

hoạch số 250/KH-UBND, ngày 26/10/2022, về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, theo đó trong năm 

2022 thực hiện kiểm tra, giám sát liên ngành 01 đợt vào tháng 11 tại 05 xã trên địa 

bàn huyện. 

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện  

- Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 20214 toàn huyện tổng số hộ nghèo 

có 2.692 hộ/14.282 khẩu, chiếm tỷ lệ 14,87% tổng số hộ dân toàn huyện. Trong đó, 

hộ nghèo DTTS: 2.545 hộ/13.947 khẩu, chiếm tỷ lệ 94,54% tổng số hộ nghèo. Tổng 

số hộ cận nghèo: 1.261 hộ/6.535 khẩu, chiếm tỷ lệ 6,96% tổng số hộ dân toàn huyện. 

Trong đó, hộ cận nghèo DTTS: 1.131 hộ/6.089 khẩu, chiếm tỷ lệ 89,6% tổng số hộ 

cận nghèo. 

- Hiện nay, các xã, thị trấn đang tiến hành triển khai và đẩy nhanh tiến độ điều 

tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 đảm bảo theo Kế hoạch số 225/KH-UBND, 

ngày 20/9/2022. Qua kết quả điều tra sơ bộ, hộ nghèo toàn huyện có 1.467 hộ/6.902 

khẩu, chiếm tỷ lệ 7,96% tổng số hộ dân toàn huyện, trong đó hộ nghèo DTTS 1.352 

hộ/6.654 khẩu, chiếm tỷ lệ 92,16% tổng số hộ nghèo. Tổng số hộ cận nghèo: 1.157 

hộ/6.051 khẩu, chiếm tỷ lệ 6,28% tổng số hộ dân toàn huyện. Trong đó, hộ cận nghèo 

DTTS: 1.040 hộ/5.657 khẩu, chiếm tỷ lệ 90% tổng số hộ cận nghèo.      

- Theo kết quả sơ bộ, toàn huyện dự kiến giảm 1.339 hộ nghèo, phát sinh mới 77 

hộ nghèo, tái nghèo 37 hộ, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 6,9% trong năm 2022. 

2. Kết quả triển khai thực hiện các Dự án thuộc Chương trình MTQG giảm 

nghèo 

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

 - Kế hoạch vốn được bố trí thực hiện Dự án trong năm là 1.567 triệu đồng 

(Trong đó: Ngân sách Trung ương bố trí 1.567 triệu đồng). 

- Thực hiện Văn bản số 2345/UBND-KGVX, ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh, 

về việc triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô 

hình giảm nghèo thuộc các dự án giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đã chỉ đạo rà soát và phân bổ kế 

hoạch vốn tại 06 xã triển khai thực hiện hỗ trợ sản xuất trong cộng đồng theo Thông 

tư 09/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động - TB&XH; chỉ đạo 

thành lập Tổ thẩm định Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-20255. Hiện nay đang chờ UBND tỉnh ban hành 

                                              
4 Tại Quyết định số 1589/QĐ-UBND, ngày 26/11/2021 về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định 

hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021. 
5 Tại Quyết định số 1298/QĐ-UBND, ngày 31/10/2022 của UBND huyện. 
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quy định về cơ chế thu hồi và hình thức luân chuyển vốn, đồng thời quy định mức hỗ 

trợ ban đầu mỗi hộ dân khi tham gia dự án để triển khai thực hiện. 

2.2. Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 

- Kế hoạch vốn được bố trí thực hiện Dự án trong năm là 664 triệu đồng (trong 

đó: Ngân sách Trung ương bố trí 664 triệu đồng). 

- Hiện tại cơ quan chủ trì đã và đang triển khai thực hiện Dự án, nội dung thực 

hiện hỗ trợ ”Cây Mắc ca, cây ăn quả cải tạo phát triển kinh tế vườn hộ gia đình, 

giảm nghèo bền vững năm 2022” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

trong vòng 36 tháng tại 02 xã Ngọk Wang, Đăk Ui. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch 

vốn đã giao trong năm. 

2.3. Dự án 4 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 

- Kế hoạch vốn được bố trí thực hiện Dự án trong năm là 1.743 triệu, thực hiện 

Tiểu dự án 1 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp là 1.454 triệu đồng, thực hiện Tiểu dự 

án 3 - Hỗ trợ việc làm bền vững (trong đó: Ngân sách Trung ương bố trí 1.454 triệu 

đồng). 

- Nội dung thực hiện:  

+ Phân bổ kế hoạch vốn giao Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện 797 triệu đồng hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị phục vụ công 

tác dạy học. Hiện nay đơn vị đã và đang làm dự toán để trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đối với công tác đào tạo nghề: Đã thực hiện mở 10 lớp với 197 chỉ tiêu lao 

động (trong đó: 09 lớp nông nghiệp với 162 học viên, kinh phí 334 triệu đồng và  01 

lớp phi nông nghiệp với 35 học viên, kinh phí 120 triệu đồng). 

+ Đối với Tiểu dự án - Hỗ trợ việc làm bền vững: Thực hiện Kế hoạch số 

2521/KH-UBND, ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh, UBND huyện đã xây dựng Kế 

hoạch số 205/KH-UBND, ngày 15/8/2022 tổ chức thực hiện điều tra thu thập thông 

tin thị trường lao động năm 2022 và đồng thời tổ chức 01 lớp tập huấn tại huyện, 

nhằm nâng cao năng lực cho các đều tra viên với 180 người tham gia; hiện nay các xã, 

thị trấn đang triển khai tổ chức thu thập và cập nhật thông tin thị trường lao động năm 

2022, dự kiến giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao trong năm. 

2.4. Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo thông tin 

- Kế hoạch vốn được bố trí thực hiện Dự án trong năm là 62 triệu (trong đó: 

Ngân sách Trung ương bố trí 62  triệu đồng). 

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng 

Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện 

xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện. Tổ chức treo 20 cặp pano truyền 

thông về giảm nghèo tại đường Hùng Vương và cấp 55 cặp áp phích về các chính 

sách giảm nghèo tại 11 xã, thị trấn; dự kiến thực hiện hỗ trợ hệ thống âm thanh tại 

thôn Pa Cheng và thôn Đăk Xế Kơ Ne, xã Đăk Long. Đảm bảo hoàn thành theo kế 

hoạch vốn giao trong năm. 
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2.5. Dự án 7 - Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá 

- Kế hoạch vốn được bố trí thực hiện Dự án trong năm là 355 triệu (trong đó: 

Ngân sách Trung ương bố trí 355 triệu đồng). 

- Đối với Tiểu dự án 1 - Nâng cao năng lực: Tại thời điểm báo cáo, UBND 

huyện đã tổ chức 01 lớp tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ 

nông, lâm, ngư nghiệp năm 2022 trên địa bàn huyện, với 150 người tham gia (bao 

gồm thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện, lãnh đạo, cán bộ, cộng tác viên giảm 

nghèo 11 xã, thị trấn và các điều tra viên tại 84 thôn, TDP). Đồng thời 11/11 xã, thị 

trấn đều đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên Ban Chỉ đạo rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã và các điều tra viên các thôn. 

- Đối với Tiểu dự án 2 - Giám sát, đánh giá: Tại thời điểm báo cáo, UBND 

huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, 

liên quan phụ trách các dự án tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 tại 05 xã trên địa 

bàn huyện; chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

huyện) xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện chung các 

chương trình tại 11 xã, thị trấn; chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo xây dựng kế 

hoạch kiểm tra, giám sát kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại 11 xã, thị 

trấn. Dự kiến hoàn thành các nội dung đề ra trong năm theo Kế hoạch vốn được giao. 

3. Kết quả triển khai thực hiện các chính sách, cơ chế giảm nghèo 

3.1. Chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh, giải 

quyết việc làm, cho vay xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài: 

Tính đến 31/10/2022, tăng trưởng tín dụng chính sách đạt 41.852 triệu đồng, với 

791 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay để 

phát triển sản xuất; tạo việc làm cho 543 lao động (từ nguồn giải quyết việc làm); hỗ 

trợ cho 04 lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; hơn 58 em 

học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận vốn vay ưu đãi để trang trải 

chi phí học tập; có 110 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở được vay vốn hỗ trợ làm nhà. 

Chính sách hỗ trợ vay vốn đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu 

giảm nghèo, tạo việc làm, tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

3.2. Chính sách hỗ trợ về giáo dục 

- Chính sách hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở đối với học sinh và trường phổ thông 

ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 đã 

thực hiện hỗ trợ học kỳ II năm học 2021-2022, với tổng số tiền là 3.861 triệu đồng cho 

tổng 1.990 học sinh. 

- Chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 

17/8/2021: Đã thực hiện chi trả học kỳ II năm học 2021-2022, với tổng số tiền 7.686 

triệu đồng cho tổng 10.269 học sinh. Thực hiện cấp bù và miễn giảm học phí 5.630 

học sinh với tổng số tiền là 525 triệu đồng. 
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- Chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thong tư liên tịch số 

42/2013/TTLT: Đã thực hiện chi trả học kỳ II năm học 2021-2022, với tổng số tiền 

463 triệu đồng cho 74 học sinh.  

- Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, chế độ phụ cấp dạy 

lớp ghép, dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em người DTTS, tổ chức nấu ăn cho trẻ 

mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP: Đã thực hiện chi trả học kỳ II năm 

học 2021-2022, với tổng số tiền 2.502,250 triệu đồng, trong đó: 

+ Chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi cho 2.799 học sinh, với tổng số 

tiền là 2.243,2 triệu đồng. 

+ Chi thực hiện chế độ dạy lớp ghép, dạy tăng cường Tiếng Việt cho 169 giáo 

viên, với tổng số tiền là 247,05 triệu đồng. 

+ Chi tổ chức thực hiện nấu ăn cho trẻ mầm non, với tổng số tiền là 12 triệu 

đồng. 

3.3. Chính sách hỗ trợ về y tế, cải thiện dinh dưỡng 

- Triển khai rà soát, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn huyện, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng 

chính sách khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo quy định. Tính đến ngày 30/9/2022, 

toàn huyện cấp 11.824 thẻ BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, hộ 

nghèo 10.618 thẻ, hộ cận nghèo 1.206 thẻ.   

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế cấp xã tuyên truyền dinh 

dưỡng hợp lý, chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời lồng ghép trong chăm sóc bà 

mẹ mang thai trước, trong và sau sinh; tác dụng, lợi ích, đối tượng, lịch tiêm chủng 

vắc xin cho trẻ em dưới 5 tuổi trên các phương tiện truyền thông địa phương đảm bảo 

100% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ. 

3.4. Chính sách hỗ trợ về nhà ở: 

Đối với Dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo: Trong năm 2022, huyện 

không được cấp kinh phí thực hiện. Phối hợp với UBMTQT Việt Nam huyện triển 

khai hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà đại đoàn kết cho 20 hộ nghèo đang ở nhà tạm tại xã 

Đăk Ui (10 căn), Ngọk Wang (09 căn), Đăk La (01 căn) từ nguồn quỹ ”Vì người 

nghèo“ huyện; triển khai xây dựng 21 căn nhà đại đoàn kết cho 21 hộ nghèo di dời nhà 

ở do thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa lũ gây ra năm 2021 tại xã Đăk Pxi từ nguồn 

quỹ Cứu trợ tỉnh chuyển, với tổng số tiền là 1.050 triệu đồng; hỗ trợ 03 căn nhà đại 

đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Ngọk Wang từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Nông  

nghiệp&PTNT Chi nhánh Kon Tum. 

3.5. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội: 

Thực hiện phê duyệt, chi hỗ trợ tiền điện phục vụ sinh hoạt trong năm 2022 cho 

2.714 hộ nghèo với số tiền 1.331 triệu đồng. 

3.6. Chính sách khác 
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 - Tiếp nhận và tổ chức cấp 36,765 tấn gạo Chính phủ để hỗ trợ cho 573 

hộ/2.451 khẩu trên địa bàn huyện có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần và ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh năm 2022 đến tay người dân đảm bảo 

trước tết Nguyên đán; cấp phát 23,685 tấn gạo Chính phủ cho 371 hộ/1.579 khẩu cho 

các hộ có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ cho 2.692 hộ nghèo 

và 1.261 hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022, với tổng số tiền 1.993,5 triệu đồng.  

4. Hoạt động của đội ngũ công tác viên giảm nghèo: Số lượng cộng tác viên 

giảm nghèo trên địa bàn huyện: 11 cộng tác viên/11 xã, thị trấn. Đội ngũ cộng tác 

viên giảm nghèo do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, theo dõi. 

Trong năm 2022, đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo trên địa bàn huyện cơ bản có 

trách nhiệm, hỗ trợ công chức văn hóa - xã hội cấp xã trong công tác giảm nghèo, 

tuyên truyền vận động đưa các hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và đạt 

được một số kết quả, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác tổ chức triển 

khai, thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội tại cơ sở đảm bảo yêu cầu. 

5. Kết quả huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với 

giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chương trình, 

dự án giảm nghèo 

- Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương: Tổng kế hoạch vốn NSTW (vốn sự 

nghiệp) bố trí thực hiện Chương trình là 4.391 triệu đồng.  

- Kế hoạch vốn ngân sách huyện (lồng ghép, đối ứng): Trong năm 2022, nguồn 

vốn sự nghiệp phân cấp ngân sách huyện bố trí đối ứng, lồng ghép thực hiện các nội 

dung có tính chất tương đồng với Chương trình khoảng 2.258 triệu đồng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

- Các cấp, các ngành đã tổ chức quán triệt và tích cực chỉ đạo triển khai thực 

hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo bền vừng đã đề ra và đạt được 

nhiều kết quả quan trọng: Công tác tuyên truyền về giảm nghèo bền vững được quan 

tâm, đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc triển khai thực hiện các 

chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn huyện đã tạo điều kiện, cơ 

hội cho người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện, nâng 

cao chất lượng cuộc sống... 

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giảm 

nghèo theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

- Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022, giai đoạn 2021-2025: đạt 6,9%/năm, 

đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra (giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 

từ 3-4%/năm) và đạt chỉ tiêu tại Công văn số 586/UBND-KGVX, ngày 03/3/2022 

của UBND tỉnh, về việc giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 theo đó huyện Đăk Hà 

giảm 3,7%/năm. 
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2. Khó khăn, vướng mắc 

- Một số văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương chưa ban hành kịp 

thời và đồng bộ; bên cạnh đó giao kế hoạch vốn ngân sách năm 2022 chậm so với 

thời hạn lập dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm gây khó khăn cho địa phương 

thực hiện Chương trình và tiến độ giải ngân Chương trình. 

- Đối với dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, giao khối lượng kinh phí lớn 

vì kinh phí chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm thuộc 

Chương trình MTQG vùng DTTS và miền núi trùng lắp với Chương trình phát triển 

giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững. Trong khi hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật 

mới. Với định mức hỗ trợ người tham gia học nghề hiện nay thấp không thu hút nhiều 

đối tượng tham gia học; nguồn lực dạy học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên của huyện chưa đáp ứng đủ cho công tác đào tạo. 

- Việc thực hiện Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo thực hiện theo Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 25/5/2022 của Bộ LĐ-

TB&XH và Dự án 3-Hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện theo Thông tư 04/2022/TT-

BNNPTNT. Tuy nhiên, UBND tỉnh chậm có hướng dẫn cụ thể cơ chế quay vòng vốn 

hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng đối với từng đối tượng. Dẫn đến khó khăn trong 

việc triển khai, lập, thẩm định và tham mưu phê duyệt dự án theo Điều 22, Nghị định 

số 27/2022/NĐ-CP; Điều 7, Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH. 

IV. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Mục tiêu:  

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững gắn với xây dựng nông thôn 

mới, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo mọi điều kiện thuận 

lợi để hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản và các nguồn lực nhằm phát 

triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, góp phần hoàn 

thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021-2025 từ 3-4%/năm theo Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.  

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện  

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, đảng, hiệu lực, hiệu quả chính quyền, 

vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giảm nghèo 

trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo đa chiều bền vững đến các cấp, các ngành và các 

tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là các hộ nghèo để giúp hộ nghèo hiểu rõ 

về mục tiêu, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác giảm nghèo nhằm nâng cao 

nhận thức và tự giác vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà 

nước; đồng thời giúp hộ nghèo tiếp cận được các chính sách giảm nghèo. 

- Triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi về giáo dục đào tạo, y tế đối với các đối 

tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 

hộ nghèo theo hình thức vay tín dụng hoặc huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, cá 
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nhân. Huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, gắn kết, lồng ghép các nguồn vốn hỗ 

trợ đầu tư hộ nghèo từ chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông 

thôn mới và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện để tập 

trung hỗ trợ trên cùng một địa bàn, một đối tượng để mang lại hiệu quả nhất định. 

- Thực hiện tốt việc phân cấp, trao quyền cho các xã, thị trấn để phát huy tính tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương trong việc quản 

lý và sử dụng các nguồn lực; đồng thời, thực hiện tốt công tác đối thoại với Nhân dân về 

chính sách giảm nghèo, tiếp nhận thông tin phản ánh của các cơ quan thông tấn báo chí và 

của người dân để kịp thời phát hiện và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, sai sót 

trong công tác giảm nghèo. 

- Tập trung các nguồn lực cho phát triển kinh tế ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, huy 

động các nguồn lực trong và ngoài huyện cũng như huy động sự tham gia tích cực của các 

tầng lớp Nhân dân. 

- Sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức làm công tác giảm nghèo đảm bảo đủ năng 

lực, trình độ để tổ chức thực hiện các chương trình giảm nghèo có hiệu quả. Xây dựng đội 

ngũ điều tra viên có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt công tác điều tra 

xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình giảm 

nghèo trên địa bàn huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở trong quá 

trình triển khai thực hiện nhằm đạt được kết quả cao nhất. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với UBND tỉnh 

(1) Có ý kiến đề xuất với các bộ, ngành Trung ương về đối tượng thụ hưởng các 

Chương trình, chính sách nên mở rộng thêm đối tượng thoát cận nghèo (trong vòng 36 

tháng) ngoài đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, nhằm tạo điều kiện để 

các hộ tiếp tục phát triển kinh tế nhằm thoát cận nghèo bền vững, tránh tình trạng tái cận 

nghèo, tái nghèo. 

(2) Đề xuất bổ sung thêm chính sách hỗ trợ về y tế cho người bị mắc bệnh hiểm 

nghèo. Lý do: Các hộ không nghèo nhưng trong gia đình có thành viên bị mắc bệnh 

hiểm nghèo phải điều trị lâu dài với chi phí cao như ung thư, suy gan, suy thận... Do 

vậy, cần có chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế nhằm phòng ngừa tình trạng hộ gia 

đình có mức sống khá, trung bình trong quá trình điều trị bệnh rơi vào hộ nghèo, hộ 

cận nghèo. 

(3) Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành danh mục định mức kinh tế kỹ thuật các 

ngành nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021 - 2025 và văn bản Hướng dẫn liên ngành của các sở, ban, ngành có liên 

quan để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề đảm bảo tiến 

độ. 
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(4) Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần 

vốn, luân chuyển trong cộng đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

(5) Dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 được bố trí vào thời điểm giữa 

năm và khá lớn, trong bối cảnh các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương 

trình nhiều nội dung, hoạt động có tính chất mới và chưa đầy đủ do đó để đảm bảo 

đạt kế hoạch giải ngân nguồn vốn đề ra, đề nghị UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị với 

các bộ, ngành Trung xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn 

đến 31/6/2023. 

2. Đối với các sở, ngành của tỉnh 

Đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn về định 

mức vốn hỗ trợ ban đầu cho mỗi hộ dân tối đa bao nhiêu khi tham gia các dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thực hiện theo Thông tư 09/TT-

BLĐTBXH, ngày 25/5/2022. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo năm 2022 của UBND huyện Đăk Hà trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, 

nhiệm kỳ 2021-2026./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu: VT, PLĐ. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Phạm Thị Thương 
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