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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Tân Tú, ngày         tháng 6 năm 2022 

BÁO CÁO 

Công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm và  

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 1072/UBND-LĐTBXH ngày 14/6/2022 của UBND 

huyện Bạch Thông về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm 

nghèo 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, 

Ủy ban nhân dân xã Tân Tú báo cáo Công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn xã 

được thực hiện đồng bộ. Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công thành 

viên phụ trách các thôn.  

UBND xã đã ban hành các văn bản: 

- Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/4/2022 của UBND xã Tân Tú về việc 

thực hiện công tác giảm nghèo xã Tân Tú năm 2022. Giao mục tiêu phấn đấu giảm 

tỷ lệ hộ nghèo theo từng thôn. Đồng thời cũng phân công thành viên Ban quản lý 

phụ trách các thôn, các tổ chức hội, đoàn thể phụ trách các các hộ nghèo là hội viên 

của hội mình quản lý, tư vấn, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. 

 - Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND xã Tân Tú về việc 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn xã Tân Tú. 

2. Nguồn vốn thực hiện:  

Trong 6 tháng đầu năm chưa có kinh phí triển khai thực hiện Chương trình 

giảm nghèo. 

3. Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ 

- Chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 chưa có lớp đào tạo nghề trên địa bàn xã. chưa 

có hồ sơ đi xuất khẩu lao động, đạt 0% kế hoạch giao; có 51/60 người đi lao động 

tại các doanh nghiệp trong nước, đạt 85% kế hoạch giao. 

+ Chính sách tín dụng ưu đãi: Thực hiện chương trình dự án Quốc gia về vay 

vốn ưu đãi, tạo công ăn việc làm cho người nghèo, trong 6 tháng đầu năm 2021, các 

tổ chức hội, đoàn thể xã cùng với Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức triển 

khai giải quyết vay vốn để sản xuất cho người dân trên địa bàn. Qua đó hội viên thuộc 

các tổ chức đoàn thể được hỗ trợ vay vốn. Ngoài ra các đối tượng thuộc hộ gia đình 

mới thoát nghèo, thoát cận nghèo cũng được ưu tiên vay vốn phát triển sản xuất. 



 

 

Trong 6 tháng đầu năm tổng số lượt hộ vay vốn là: 100 lượt hộ nghèo, tổng số tiền là 

5.203.050.000 đồng; 173 lượt hộ cận nghèo, tổng số tiền là 13.247.000.000 đồng. 

- Chính sách hỗ trợ về y tế cho hộ nghèo 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện lập danh sách, tiếp nhận và cấp phát 

thẻ BHYT cho các đối tượng; đối chiếu, xác nhận danh sách tăng, giảm thẻ BHYT 

cho các nhóm đối tượng, trong đó: 

+ Trẻ em dưới 6 tuổi: 11 thẻ,  

+ Hộ nghèo: 487 thẻ,  

+ Hộ cận nghèo: 0 thẻ,  

+ Đối tượng BTXH: 81 thẻ,  

+ Đối tượng dân tộc thiểu số: 2956 thẻ 

Hàng tháng phối hợp với cơ quan BHXH xác nhận tăng, giảm thẻ cho các đối 

tượng theo quy định.  

Trong 6 tháng đầu năm đã khám cho hơn 1.225 lượt người. Cung cấp đầy đủ, 

kịp thời các phương tiện tránh thai miễn phí cho phụ nữ nghèo, cận nghèo. 

Tiếp tục truyền thông giáo dục sức khoẻ cho nhân dân bằng các hình thức như 

tuyên truyền trên sóng phát thanh xã, pa no, băng zôn và truyền thông trực tiếp 

theo nhóm tại thôn bản. 

- Chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo 

Trong 6 tháng đầu năm năm 2022 thực hiện hỗ trợ các chính sách cụ thể như sau: 

Thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, cận nghèo cho 60 

em, kinh phí thực hiện hỗ trợ là 5.715.000 đồng. 

Thực hiện hỗ trợ tiền ăn đối với trẻ mẫu giáo thuộc đối tượng hộ nghèo, cận 

nghèo cho 60 trẻ, kinh phí thực hiện hỗ trợ là 48.000.000 đồng. 

Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo được 112 em, 

kinh phí thực hiện hỗ trợ là 93.300.000 đồng. 

- Chính sách hỗ trợ nhà ở, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với Ủy ban 

mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ nhà ở cho 03 nhà trong đó: 02 nhà được xây dựng từ 

quỹ Thiện tâm, kinh phí 50.000.000 đồng/nhà; 01 nhà từ Mặt trận tỉnh hỗ trợ, số tiền 

40.000.000 đồng, Mặt Tổ quốc xã hỗ trợ 02 nhà với số tiền 5.000.000 đồng/nhà từ 

quỹ Vì người nghèo của xã, hiện tại 02 nhà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng;  

UBND xã phối hợp với UBND huyện hỗ trợ nhà ở cho 09 hộ nghèo, hiện nay 1 

số hộ đang triển khai thực hiện việc xây mới nhà ở. 

Lập danh sách hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2021 cho 67 hộ nghèo, 10.251.000 

đồng và quý I năm 2022 cho 139 hộ nghèo, 21.267.000 đồng. 

- Chính sách trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Công tác trợ  giúp pháp lý cho người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc 

thiểu số và các đối tượng chính sách thường xuyên được quan tâm, cung cấp các 



 

 

đầu sách, báo đến các thôn, bản để người dân tiếp cận, qua đó giúp cho người 

nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách tiếp 

cận với dịch vụ pháp lý, nâng cao hiểu biết về pháp luật.  

4. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. 

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

UBND đã thực hiện đăng ký Dự án PTSX chăn nuôi trâu sinh sản liên kết theo 

chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

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

UBND xã đã rà soát, lập danh sách trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã gồm có 214 trẻ. 

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

Phối hợp với trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam, Trung tâm dịch vụ 

việc làm tổ chức hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm tại xã với 40 người lao động tham 

gia, thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền 

vững cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

UBND gửi các văn bản tuyển dụng lao động tới các thôn, người lao động ở thôn 

Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

Tăng cường tuyên truyền về công tác giảm nghèo trên các phương tiện thông tin 

đại chúng với nhiều nội dung, phát sóng các chương trình giảm nghèo trên trạm 

truyền thanh của xã, đưa tin bài trên Trang thông tin điện tử của xã. 

5. Hạn chế, nguyên nhân. 

- Thu nhập của các hộ nghèo chưa ổn định, chủ yếu dựa vào sản suất nông - lâm 

nghiệp là chính, nên kết quả giảm nghèo vẫn chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái 

nghèo còn cao. 

- Một số hộ gia đình thuộc hộ nghèo còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ 

của Nhà nước, cộng đồng, chưa tự ý thức vươn lên thoát nghèo hoặc không muốn 

thoát nghèo. 

6. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các tầng lớp 

nhân dân và người nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhằm nâng cao nhận 

thức trong công tác giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của 

người nghèo. Từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy ý chí tự vươn 

lên thoát nghèo của người dân.  

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, thực 

hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với các tổ chức đoàn thể. 

Đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là hệ thống chính trị 

ở cơ sở đối với công tác giảm nghèo bền vững. 

3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, 

hộ cận nghèo đảm bảo đúng đối tượng, tránh sai sót. 3. Triển khai thực hiện các 



 

 

chính sách, dự án, chương trình giảm nghèo, đảm bảo tính minh bạch, công khai, 

dân chủ. 

4. Phối hợp với UBND huyện, Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức các lớp 

đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất; Tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất 

khẩu lao động cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

5. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. 

(trong đó, ưu tiên đẩy mạnh xã hội hóa), góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh 

thần cho hộ nghèo, đảm bảo tính bền vững, lâu dài. 

6. Tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác 

giảm nghèo, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong việc thực hiện 

các chính sách, dự án của chương trình giảm nghèo để đảm bảo thực hiện các 

chính sách, dự án đạt hiệu quả. 

7. Kiến nghị, đề xuất: Không có 

Trên đây là báo cáo Công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm và phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND xã Tân Tú. 

 

 
Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 

- Phòng LĐ-TB&XH huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Thường trực Đảng uỷ;  

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các thành viên BCĐ. 

Gửi bản giấy: 

- Lưu VP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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