
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
THI XA CUA LO Dc Lp - T,r do - Hanh Phüc 

      

S: /KH-UBND Cta Lô, ngày tháng 4 nãm 2020 

KE HOACH 
T6 ng kt các chuyên d giãm nghèo trén ctia bàn thi xã Cila Lô 

Thirc hin K hoach s 177/UBND ngày 31/3/2020 cüa UBND tinh Ngh 
An v vic tng kt các chuyên d giãrn nghèo trên dja bàn tinh Ngh An. (Jy ban 
nhân dan thj xa Cira Lö ban hành K hoach tng k& các chuyên d giám nghèo 
trên dia bàn thi xã, nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 

1. Muc dich 

a) Dánh giá toàn din, tng th kt qua dtt &rçYc so vi tin d, rnic tiêu, chi 
tiêu, nhiêm vii d ra, nhtmg rnt di.rçc, chi.ra duçic, nguyen nhân và nt ra bài hgc 
kinh nghim trin khai thirc hin các Nghj quyt, Chucmg trInh giãm nghèo bn 
vthig trên dja bàn. 

b) D xuAt các nguyen tic, chü truang, co ch& chInh sách và giãi pháp chü 
yu trin khai thirc hin các chInh sách, Chwing trInh miic tiêu qu& gia Giám 
nghèo bn vng giai do?n 202 1-2025 và djnh hung dn 2030; 

c) T chrc ton vinh, khen thuing các tp th& cá nhân tiêu biu dóng gop 
nhiu thành tich, gop phn thiyc hin m11c tiêu giãm nghèo bn vüng giai doan 
2016-2020. 

2. Yêu cu 

a) Dánh giá tng kt phãi duçic thirc hin tr co sâ cp phuOng dn cp thj xä 
và có sr tham gia cüa ngthi dan; 

b) Dánh giá tng kt cn tp trung vào các ni dung: hoat dng quãn 1', diu 
hành và t chirc thrc hin Chuang trInh iám nghèo; dánh giá cong tác diu pMi, 
pMi hqp và trách nhirn cOa các co quan lien quan trong qua trinh quán 1, diu 
hành t, chirc th?c hin Chuong trInh; dánh giá thirc hin các co ch& chinh sách, 
các Dir an, Tiu dir an, hot dng thuc Chuang trInh; dánh giá kt qua thirc hin 
mvc tiêu giàm nghèo, dánh giá tác dng kinh t - xã hi, tInh bn vUng cüa 
Chuong trInh và tác dng tài các di tuclng thii hi.r&ng Chu'ong trInh; 

c) Qua dánh giá tng kit, c.n rut ra các bài hQc kinh nghirn, d xuAt kin 
nghj d duy trI kt qua dt duçc cOa chunh sách, Chuong trmnh, dng thai d XUtt 
v djnh huàng thit k khung Chuang trInh, chInh sách và các giãi pháp thi,rc hin 
mvc tiêu giàm nghèo ben vng cho giai doan 2021-2025, djnh huóng den nãm 
2030. 
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II. NQI DIJNG TONG KET CAC CHUYEN DE 
A A • A A 1. Danh gia tong ket thirc hiçn NgtI quyet so 76/2014/QH13 ngay 24 

tháng 6 nãm 2014 cüa Quc hi v tip tyc dy mnh thtrc hin myc tiêu giãm 
nghèo bn v&ng thn nãm 2020 

a) NOi  dung chuyên d: Báo cáo. ti D cl.rang Phii 1c I kern theo K hoch 
nay; 

b) Ph?m vi dánh giá tng kt thrc hin trên dja bàn toàn thj xâ; 

c) Moe th?yi gian xay dung báo cáo: sir diing s 1iu tr nãm 2015 dn näm 
2020; 

d) HInh thi'ic tng kt: Thông qua báo cáo dánh giá tng kt thc hin Nghj 
quyet so 76/2014/QH13 giai don 2015 -2020; 

d) Thôi gian và tin d thrc hin: 

- Các phis?mg hoàn thành báo cáo ting kt cüa dcm vi mInh tnrâc ngày 15 
thang 4 nãm 2020 và gfri báo cáo tng kt cho UBND thj xã (qua phông Lao dng 
— Thrning binh vã Xã hi) d tng hçp. 

- Hoàn thành báo cáo tong hqp cã thj xa trong tháng 4 nãrn 2020 và gcri Báo 
cáo tng kt cho S& Lao dng TB&XH tn.râc ngày 15/4/2020 d thng hçp. 

2. Dánh giá tng kt thyc hin Ngh quyt s 8OINQ-CP ngày 19 tháng 5 
näm 2011 cüa ChInh phü ye Dnh hu*ng giãm nghèo bn vfrng thôi k' tir nãm 
2011 den nãm 2020 

a) Ni dung chuyên d: Báo cáo ti D clrcmg Phii lyc II kern theo K hotch 
nay; 

b) Phrn vi dánh giá tng kt thirc hin trên dja bàn toàn thj xâ; 

c) Mc thôi gian xây dirng báo cáo: sü ding s 1iu tr nãm 2011 dn nãm 
2020; 

d)HInh thirc tng kt: Thông qua báo cáo dánh giá tng kt thrc hin Nghj 
quyt s 801NQ-CP giai do?n 2011 - 2020; 

d) Th?i gian và tin d thirc hin: 

- Các phuing hoàn thành báo cáo tong kt cüa dcrn vj mInh trong tháng 4 
nãm 2020 và gCri báo cáo tng kt cho UBND thj xã (qua phông Lao dng — 
ThuGng binh và Xã hi) truic ngày 25/4/2020 d tng hcp. 

- I-bàn thành báo cáo tng hçxp cã thj xâ trong tháng 4 näm 2020 vã giTri Báo 
cáo tng kt cho Sâ Lao dng TB&XH truOc 3 0/4/20202 d tng hçp. 

3. Dánh giá tng kt thic hin Churong trInh myc tiêu quôc gia Giãm 
nghèo ben vüng giai don 2016-2020 theo Quyt dnh s 1722/QD-TTg ngày 
02 tháng 9 nãm 2016 cüa Thu tiróng Chinh phü và Quyt dnh s 5856/QD-
UI3ND ngày 24/11/2016 cua UBND tinh phê duyt K hoich thirc hin 



3 

Chuorng trinh mvc  tiêu quôc gia giám nghèo ben vü'ng trên da bàn tinh Ngh 
An giai dotn 2016 — 2020 

a) Ni dung chuyên d: Báo cáo t?i  D ewing Phii 1iic III kern theo K hoch 

nay; 

b) Pham vi dánh giá tng kt thirc hin trên dja bàn toàn thj xà; 

c) Mc th?.ii gian xây d1rng báo cáo: sir ding s 1iu tà nàm 2016 dn näm 
2019, uc thiic hin dn näm 2020; 

d) HInh thüc tng kit: T chirc Hi nghj tng kt cp thj xa gn vOi ho?t 

dng khen thtthng, biu ducing các tp th& eá nhân tiêu biu theo quy dnh. 

Các phi.thng can cü K hoach nay và ttiy thuc vào diu kin thirc t cüa dja 
ph.nmg d t chirc Hi nghj tng kt a cp phuang cho phü hçip. 

d) Thcii gian và tin d thirc hin: 

- Các phu?ng hoàn thành báo cáo tong kt cüa dcin vj mInh và gui báo cáo 
tng k& cho UBND thj xã (qua phông Lao dng — Thucing binh và Xã hi) truic 
ngày 2 5/5/2020 d tng hcTp. 

- Hoàn thành báo cáo tng hçp Ca thj xä trong tháng 5 närn 2020 và gi:ri Báo 
cáo tng k& cho S Lao dng TB&XI-I trithc ngày 31 tháng 5 nárn 2020 d tng 

hcip. 

- T chilrc Hi nghj tng kt ctp thj xa du kin trong Qu III nAm 2020. 

IlL TO CHIC THVC HIN 

1. Phông Lao dng - Thu'o'ng binh và Xã hi 

- Chü trI, phi hcp vai các phOng, ban, ngành lien quan tham muu UBND 
thj xã tang hgp, báo cáo dánh giá tng kt các chuyên d giãm nghèo trên dja bàn 
thj xã theo K hoach nay, gui Báo cáo tng kt cho S Lao dng TB&XH và các 
ngành có lien quan kjp thii gian quy djnh. 

- Tham muu UBND thj xã to chirc Hi nghj cap thj tOng kêt thirc hin 

Chucing trInh rniic tiêu quc gia Giãm nghèo bn vng giai doan 2016-2020 trên 

djabànthjxã. 

2. Các phông, ban, ngành cp th!. 

- Báo cáo dánh giá cong tác phôi hçip và trách nhim eUa các cci quan lien 

quan trong qua trInh quãn 1', diu hành th chac thrc hin Chucing trInh giârn 

ngheo trên dja bàn thj xa. 
- Báo cáo UBND thj xã kt qua thrc hin các chInh sách h trçl giãrn nghèo; 

các chucing trInh, dir an, tiu dir an thuc Chucmg trInh rnvc tiêu quc gia giárn 
nghèo bn vng do ngành chü tn quãn 1, thrc hin theo các chuyên d giám 

nghèo. 
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cuong báo cáo theo các Phu 1ic kern theo K hoach nay; các phông, Ban, 
ngành cp thj xA giri báo cáo trt.râc th?yi gian vâi thj xã báo cáo v S& Lao dng - 
Thucng binh và XA hi. 

3. Uy ban nhân dan các phtrôn'g 

- Trin khai k hoach và t chtrc thng kt các chuyên d giãrn nghèo trên dla 
bàn cüa dja phuang mmnh theo K hoach nay; 

- Báo cáo tng kt các chuyên d giâm nghèo trên dja bàn theo các Phv liic 
cucing gcri kern, báo cáo UBND thj xA (qua phông Lao dng — Thrnmg binh và 

Xâ hi) dung thai han  quy djnh, 

IV. KINU PHI THVC HIN 

1. Kinh phi dành giá tng kt thrc hin các Nghj quyt giãm nghèo d.rcic b6 
tn trong dir toán chi thuàrng xuyen theo phãn cp ngân sách nhà rnrâc hin hành. 

2. ,Kinh phi nâng cao nng hjc và giárn sat dánh giá thuc Chixcrng trInh miic 
tiêu quc gia Giãm nghèo bn vItng näm 2020 

3. Các ngun kinh phi h trq hcip pháp khác (néu co). 

Trên day là K hoch tng kt các chuyên d giãm nghèo trên dja bàn th xã. 
Yêu cAu các phông, ban, ngành cp thj, UBND các phiiing tp trung chi dao  thrc 
hin nghiêm tüc. Qua trInh thirc hin có gI vuâng mc kjp thai phãn ánh v phàng 
Lao dng - Thwng binh và XA hi d t6ng hçp báo cáo UBND thj xa xem xét, giái 
quyêt./. 

Nqinhân: A A 

- Sâ LDTBXH (b/c); TM.UY BAN NHAN DAN 
- U Thj üy, TI HE)ND thj xA (b/c); KT. CHU T•CH 
- CT, các P.CT UBND thj x ( chi  dao); PHO CHU TICH 
- Các phong, ban, nganh cAp thj (thThin); 
- UBND các phuing (tWhin); 
- Li.ru: VT, LDTBXH. 

Nguyn Th Dung 

e. 



Phy lyc I 

BE CUNG BAO CÁO BANH GIA 
A A . A A A Tong ket Ngh quyet so 76/2014/QH13 ngay 24 thang 6 nam 2014 cu Quoc hçi 

A . ., A A ye tiep tic day mtnh thirc hiçn myc tieu grnm ngheo ben vu'ng den nam 2020 

(Ban hành kern theo Kê hogch sd /KH-UBND ngày tháng nàm 2020 cüa 
Uy ban nhdn dan thj xd Cihi Lc3) 

I. CONG TAC ciii oo, DIEU HANH TRIEN KHAI THC ILIN NGFI! 
QUYET 

1. Cong tác trin khai, quán trit thirc hin Nghj quyt i các cp, các ngành trên 
dja bàn; 

2. Cong tác kin toàn Ban Chi dao  giãrn nghèo các cp; sir phi hçp g1üa 
các c quan, ban, ngành i các cp; 

3. H thng van bàn chi dao, diu hành thirc hin Nghj quyt và ban hành chInh 
sách h trcl giãm nghèo dc thu (nu có); 

4. Cong tác tuyên 1ruyn, ph bin co ch, chInh sách; 

5. Cong tác thông tin báo cáo, kim tra, giárn sat, dánh giá djnh kS'. 

II. KET QUA THIIC HWN  cAc NHIIM VTJ THEO NGH! QUYET 
1. Kt qua thiic hin dn nàm 2015: 

- Nhi,n vy 1. Dit miic tiêu giárn nghèo theo Nghj quyt s 10/2011/QH13 
cüa Quc hi, giárn t 1 h nghèo trong Ca nuâc con duOi 5%, các huyn nghèo 
con dithi 30% 

+ Kt qua dat ducic 
-1-  Tn t?i,  hn ch 

+ Nguyen nhân 

- Nhiin vy 2. Hoàn thành vic rà soát các van bàn quy pham pháp 1ut lien 
quan dn chInh sách giám ngheo Va sp xp, diu chinh theo huâng tp trung 
chInh sách, ngu6n hrc, khc phiic sir chng chéo, trüng 1p 

+ Kt qua dat  dt.rcc 

+ Tn tai, han ch 

+ Nguyen nhãn 

- Nhiçm vy 3. Tong kit, dánh giá kt qua thxc hin Chi.rang trInh rniic tiêu 
quc gia giãrn nghèo giai doan 2011 - 2015 dng b vOi các chucmg trInh rnic 
tiêu quc gia khác lam co s& d 1&ìg ghép các Chuo'ng trinh rnic tiêu quôc gia giai 
doan 20 16-2020 

+ Kt qua dat  duqc 

+ Tn tai, han ch 

+ Nguyen nhân 
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- Nhiçm vu 4. Xây dirng chun nghèo m9i theo phucmg pháp tip cn da 
chiu nhin bão dam mrc sng ti thiu và tip cn các djch v1i xã hi c bàn; 
hoàn thin tiéu chI phân loai và quy trInh xác dnh di tuqng, dja bàn nghèo. 
Diu tra, phân loai và cong b t' l h nghèo, cn nghèo theo chu.n nghèo mài. 

(Lwu j: Tinh Nghê An thwc hién theo chudn nghèo quc gia do Thz tzráng 
ChInh phü ban hành. Nhiêm vy nay chi dánh giá cong tác diêu tra, phán loQi Va 
cOng bô tj ìê ho nghèo, can nghèo hang nám theo htr&ng dan cña B Lao dng 
- Thicoiig binh và Xã h5i). 

+ Kt qua dat  duçic 

+ Tn tai,  hn ch 

+ Nguyen than 

- Nhiêm vu 5. Di mài có hiu qua c ch diu hãnh, chi tn, phân công, 
phân cp, ph& hçp trong cOng tác giãm nghèo 

+ Kt qua dt dtrçic 

+ Tn tai,  han ch 

+ Nguyen nhân 

2. Kt qua thrc hin giai don 2016 - 2020: 

- Nhim vy 1. Dat  mic tiêu giâm ngheo theo Nghj quyt 5 nAm (2016-
2020) ,cüa Quc hi, han  ch thAp nht tInh trng tái nghèo 

+ Kt qua dat  duçc 

+ Tn tai, h?n ch 
+ Nguyen nhán 

- Nhim vu 2. Tng ngun hrc du tu và can dói ngun hrc trung han  cüa 
Nhà rnthc cho các chInh sách, chwing trInh giãm ngheo; 1ira ch9n chinh sách d 
uu tiên phân b, sü diing hqp 1, hiu qua ngun hrc; bâo dam lng ghép chInh 
sách và nguôn lirc có hiu qua. Thác day vic két nOi phát triên kinh tê - xA hi 
giia vüng khó khn viii vng phát trin. Thrc hin chinh sách uu dai v dt dai, 
thus, tin dung, h trçl thj tnrmg phü hçp dc dim vüng nh&m thu hit doanh 
nghip, nhAt là cac doanh nghip nhO và vra Mu t'cr, phát trin san xuAt kinh 
doanh và ca si ha tang, dào tao  ngh, giãi quy& vic lam cho lao dng tai  ch, 
nãng cao khá näng san xuât hang hóa gn vsi thj tnx&ng tai  các dja bàn ngheo, 
d:a bàn khó khAn, dja bàn có dông dng bào dan tc thi&i s& Kt hçcp chat chê 
giUa chInh sách giãm nghèo vâi phát triên kinh t - xâ hi và quc phông, an 
ninh 

+ Kt qua dat  &rçic 

+ Tn tai,  han ch 

+ Nguyen nhân 

- Nhim vy 3. Thijc hin chInh sách h trçl có diu kin gn vài di tuqng, 
dja bàn và th&i han thii htning nhAm tang ccc hi tip cn chInh sách và khuyn 
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khIch sir tIch circ, chü dng tham gia cUa ngui nghèo. Duy trI, b sung rnt s 
chInh sách ho trçl phü hqp clôi vi h mi thoát nghèo, h cn nghèo 

+ Kêt qua dat  duçc 

+ Tn tai, han ch 

+ Nguyen nhân 

- Nhim v 4. Tang ngun vn tin ding t.ru dãi cho h nghèo, h cn nghèo; 
diêu chinh dôi tuçing, mrc vay, lãi su.t, thai han  cho vay phü hp gn vi chinh 
sách khuyn nông, khuyen công, khuyn lam, khuyn ngu, chuyn giao khoa 
hc k thut, xây dirng, nhân rng rnô hInh thoát nghèo gn kt vi cong dng 
dan cu trên dia bàn 

+ Kt qua dat  duçic 

+ Tn tai,  hmn ch 

+ Nguyen nhân 

- Nhim vy 5. lju tiên ngun lirc du tu ca sâ ha tng và phát trin, nâng 
cao chit 1ucng nguôn nhân hrc cho vüng dông bào dan tc thiu s6, huyn 
nghèo, xã nghèo, xä biên gii, xâ an toàn khu, x, thôn, bàn d.c bit khó khän, 
vüng bãi ngang yen bin, hài dão. Giãi quyt co bàn tinh trng h dng bào dan 
tc thiu s không Co dt và giài quyt dt san xut ho.c chuyn di ngh cho 
It nht 80% h dông bào dan tc thiu so nghèo và h nghèo xä, thôn, bàn dc 
bit khó khAn dang thiu dt san xut; kt hp dào tao  ngh gn vi giài quyt 
vic lam, tang thu nhp cho h dng bào dan tc thiu s nghèo chua di.rc h 
trçY dt san xut, dng thi có chinh sáeh giài quyt tInh trng di dan không theo 
quy hoach mt s dja phuang 

+ Kt qua dat  du?c 

+ Tn tai, han ch 

+ Nguyen nhân 

- Nhirn vy 6. Nang cao chit luçxng ph c.p giáo ditc và t' l dào tao  ngh 
khu VrC nông thôn, dng bào dan tc thiu s; phân Iung, dào tao  ngh hcp l', 
hiu qua; duy tn các chInh sách h tr cho hçc sinh, sinh viên thuc h nghèo, 
h c.n nghèo; nâng cao t' l hçc sinh di hQc dung d tu6i i dia bàn khó khän, 
dc bit khó khän; phát trin các tru&ig ph thông dan tc ni tth, ph thông 
dan tc ban trü vi quy mô phü hçp; dôi mri và nâng cao hiu qua cong tác dào 
tao cr tuyn gn vi sr dung 

+ Kêt qua dat  duqc 

+ Tn tai,  hn ch 

+ Nguyen nhân 

- Nhirn vu 7. Bão dam It nh.t 90% h cn nghèo tham gia bào him y t; 
70% xa dt tieu chI qu6c gia v y tê, trên 90% tram y té cap xä cO dü diéu kin 
khám bnh, ch€a bnh bão hirn y té; diu chinh c cu dâu tu cho linh vrc 
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chàm soc sirc khOe và chInh sách bãô him y t d báo dam tang c hi tip cn 
các djch vv y t& chäm soc süc khOe cho ngu?ii nghèo, ngiiOri cn nghèo 

+ Két qua dat duçc 

+ Tn tai,  hn ch 

+ Nguyen nhân 

- Nhim vu 8. Tang c.thng cong tác quán 1 nhà nuâc; hoàn thin c ch 
diu hânh, phãn cOng dâu mi chju trách nhim chInh, phân cap day dü nhim 
vi và quyn han c11 th cho dja phtrnng; cãi cách thu tiic hành chInh và phixcng 
thtrc d ngui dan, cong  dng tharn gia và tip cn chInh sách giãrn nghèo; dy 
manh cong tác tuyén truyn, giáo diic nâng cao thüc tir vt.rcm len thoát nghèo 

+ Kt qua dat  dirçrc 

+ Ton tai,  hn ch 

+ Nguyen nhân 

3. Dánh giá chung vic thrc hin Ngh quyt 

III. GL4I PHAP TIEP TUC  TH1)C HI1N NGHI QUYET 
IV. DE XUAT QUOC HQI yE D!NH  HU1NG THVC fflN MIJC TIEU 

GIAM NGHEO SAU NAM 2020 
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Phii hic II. 

BE CU'O'NG BAO CÁO BANH GIÁ 
A A .. . A A Tong ket thyc hiçn Ngh quyet so 80/NQ-CP ngay 19/5/2011 cua Chinh phu 
v Djnh hwong giãm nghèo bn vu'ng thôi k' tir nàm 2011 dn näm 2020 

(Ban hành /cèm theo K hoçich s /KJ-I-UBND ngày tháng nm 2020 cia 
Uy ban n/ian dan thj xa Ct'ra Ló) 

.A . . A I. Cong tac chi dio, clieu hanh thçrc hiçn Ngh quyet 
1. COng tác 1rin khai, quán trit thrc hin Nghj quyt các cp, các ngành trên 

dja bàn; 

2. Cong tác kin toàn Ban Chi dao giârn nghèo các cp; si,r ph6i hcxp giira 
các Ca quan, ban, ngành & các cap; 

3. H thng van bàn chi dao, diu hãnh thirc hin Nghj quyt và ban hành chInh 
sách h trçi giàm nghèo d.c thu (nu cO); 

4. Cong tác tuyên truyn, ph bin ca ch, chInh sách; 

5. COng tác thông tin báo cáo, kirn tra, giám sat, dánh giá djnh kS'. 

IL Ngun lijc d trin khai thirc hin Nghj quyt 

1. Ngân sách Trung uong b trI thirc hin các chInh sách, chuong trmnh, 
di,r an giâm ngheo chung trên dja bàn 

2. Ngân sách dja phuang 

3.Ngun v6n vay tin diing uu dãi 

4. Ngun xà hi hóa huy dng h trçY cüa doanh nghip, cong dông và các 
doàn th 

5. Ngun vn 1ng ghép tir các chwmg trInh, dir an giãm nghèo khác dã 
và clang thrc hin trên dja bàn 

III. Kt qua thirc hin các chInh sách giãm nghèo 

1. Ve chin/i sad, giám nghèo c/lung a/zeo twng c/un/i sac/u) 

- B trI ngun hrc thirc hin chinh sách giárn nghèo th hin: m&c d dy 
dü và kjp th&i so v&i nhu c.0 thrc hin; huy dng tr các ngun khác dê thirc 
hiên. 

- Sir vn dung cüa dja phuong trong vic ban hành các cor ch, chInh sách 
dc thu trên dja bàn. 

- Phân cong trách nhirn cüa các cp, các ngành trong trin khai th?c hin. 

- Cong tác t chrc giám sat, kim tra cüa dja phuong. 

- Kt qua thrc hin t1rng chInh sách giárn nghèo trên dja bàn bao grn: 
Kinh phi thirc hin và di tucing thii hiRing (ngu&i, h, xã, huyn): 

+ Chinh sách h trçY v giáo dvc; 

+ Chinh sách ho tror ye y tê; 
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+ ChInh sách h trçl v tin dung uu dAi 

+ Chinh sách h trçl tin din; 
•+ ChInh sách h trçi v phát trin san xut; 

+Chinh sách trçl giüp pháp 1; 

+ Chinh sách h trçi v nhà &; 

+ Chinh sách h trçi d6i v&i dng bào dan tOc  thiu s6; 

+ChIth sách h trçi v day ngh, vic lam; 

+ ChInh sách v can b. 

IV. Dánh giá chung 

1. Kt qua, hiêu qua dt di.rqc so vâi miic tiéu d ra, khng djnh nhUng 
chInh sách hiu qua, phü hcip. 

2. Hin ch, tn tai  vâ nguyen nhân. 

3. Bài hQc kinh nghirn tht ra trong qua trmnh thrc hin Nghj quy& 
V. Cc de xut v kien ngh 
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Phii Iijc III 

BE CIJONG BAO CÁO BANH GIA 

Tong kt Chuo'ng trinh mic tiêu quc gia Giãm nghèo bn vfi'ng 

giai doin 2016-2020 

(Ban hành kern theo K hoqch sd /KJ-I-UBND ngày tháng naz 2020 cia 
Uy ban n/ian dan thj xä Ctth Lô) 

A. KET QUA THIIC HIN CHU'ONG TR!NH GIAI BOILN 2016-
2020 

I. DANH GIA CHU'iNG TR!NH MIJC TIEU QUOC GIA GIAM 
NGHEO BEN VUNG GIAI BONN 20 16-2020 

1. Bánh giá vic thit kê Chu'ong trinh miic tiêu quôc gia Giãm nghèo 
ben vü'ng 

- V mic tiêu: Chuang trinh 1m1c tiêu quc gia Giâm nghèo ben v0ng 
20 16-2020 (sau day gi tt là Chuong trInh) cO phii hqp vói bi cãnh kinh té - xa 
hi khong? CO dam báo giãm duçc nghèo theo rnic tiêu d ra không? 

- V di ti.rcYng: mtrc d hixing lçii eüa các di tucmg ru tiên (s pguYi 
nghèo, ngt.thi cn nghèo, phi nu', dan tc thiu so...) có cAn diu chinh ho.c bô 
sung them di tuqng khong (nhu h mâi thoát nghèo, h cn ngheo?) 

- V cong tác chi dto, diu hành: hcip 12 chua? cAn b sung süa di nhis th 
nào? 

- V c ch t chirc thirc hin: phO hp, dng b và h thng chua? CO gI 
phãi diu chinh không? 

2. Bánh giá vic b trI nguiin Iiyc cho Chuong trInh 
- Ngân sách trung ixcYng b tn, trong dO (dAu tu phát trin; si7r nghip); ngân 

sách dja phuo'ng b6 tn, trong do (dAu ttr phát trin; sir nghip); huy dng khác 
(theo các ngun); 

- Miirc d dAy dU và kjp thai v kinh phi so vi nhu cAu d thi7rc hin tirng 
hoit dng cüa dir an. 

- Müc huy dng tr các ngun vn khác nhau cho giãm nghèo (nân sách 
Trung uong, ngân sách dja phucing, dóng gop tü doanh nghip, t11 các to chuxc 
quc t, cOa cong dng và cá nhân). 

II. BANH GIA CHUNG 

1. Thun lçri 

2. Ton ti, hn ch và nguyen nhân 

3. Bài hQc kinh nghim 

- Bài h9c kinh nghim trong chi dao, diu hành, và quãn 1)2 Chtrcing trInh. 
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- Bài hQc kinh nghim rut ra trong qua trInh t chirc thirc hin các dis an, 
tiu dir an, hoat dng cüa Chwmg trInh. 

B. DINH H1JNG THVC  HIN CHUNG TRINH 

GIAI DON 2021-2025 

I: QUAN DIEM 
Theo ké hoach 5 nàm, chin liic 10 narn cüa ngành. 

II. M!JC TIEU 

1. Muc tiêu chung: v ca sà ha thng, däi sng, thu nhp và giãm nghèo 

2. Mc tiêu c,i th 

3. Các chi tiêu c ban: dãnh giá theo kt qua du ra v h tAng co bàn, tip 
cn các djch vii xA hi c bàn 

III. NHIM VJ VA GIAI PHAP THIIC HIN 
1. Phát trin kinh t xa hi là nn tang quan trQng d thrc hin mvc  tiêu 

giãm nghèo ben ving, bao gm dAu tu tp trung tAng cuing cci sr h tAng và tao 
diêu kin dé ngu1i dan tiêp cn dAy dñ các dch vit xâ hOi  ccc bàn 

2. Tip We thirc hin Co hiu qua các chInh sách giãm ngheo trén co s& tAng 
djnh mac, mi rng dM tl.rcmg là giâi pháp quan trQng, trrc tiép tác dng dn hO, 
ngl.r&i ngheo trong vic tiêp cn day dü cac djch vi xA hOi  cc bàn, theo htr&ng: 

3. Nhà nuc bão dam các chInK sách an sinh xA hOi  di vfi hO nghèo, hO 
cn nghèo, hO mâi thoát nghèo v tip cn djch vii y té, giáo due, báo dam trçl 
cAp cho nguYi dan khi gtp thiên tai, djch bnh, trçl giñp pháp l 

4. H trçl cho hO!  ngthi nghèo, hO!  ngi.ri cn nghèo, hO!  ng.thi mâi thoát 
nghèo các chInh sách giãm nghèo theo huàng cO diêu kin, cO thai gian, cO hoàn 
trá ye dào tao  nghe,  tao  vic lam, h tr nhà &, h tr sinh k, vay v6n tin dung 
uudAi... 

IV. D1J MEN NGUON LC VA C CHE HUY DQNG NGUON LVC 
1. Dr kin tng nhu cAu vn d hoàn thãnh các mic tiêu, thim vii cña 

Chucrng trmnh giai doan 202 1-2025, bao gm: Ngân sách Nba ninic (Vn ngân 
sách Trung uing h trçi true tip; khã nAng dôi ing cüa ngán sách dja phuang 
theo quy djnh); Vn Ing ghép tr các chucmg trmnh, d? an khác; Vn tin dvng; 
V6n doanh nghip; V6n huy dng ti'r ngithi dan và cOng  dng. 

2. Dir kin khã nAng huy dOng  ác ngun hjc. 

C. oE XUAT, MEN NGH4 
E) nghj lam rO d xuAt, kin nghj cii th vài Qu6c hOi,  ChInh phü, Thu 

tuàng Chinh phü, Ban Chi dao  Trung ucmg, BO Lao dng - Thtrong binh và XA 

hOi (Ci quan Chü chucmg trInh MTQG GNBV)... nhAm kip  thai xcr 1 nhng 
vAn d cAp thiét, gop phAn nâng cao hiu qua và tin dO thirc hin Chuang trInh; 
dlnh huàng thirc hin Chucing trInh MTQG giãm nghèo bn vng trong giai 
doan tip theo (2021-2030).!. 
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