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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 924/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 03/6/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2022. 

UBND thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

GIẢM NGHÈO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, 

CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tình hình chung 

Theo kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2021 để thực hiện các chính sách 

an sinh xã hội năm 2022: trên địa bàn thành phố có 66 hộ nghèo với 179 nhân 

khẩu, chiếm tỉ lệ 0,26% tổng số hộ dân; có 51 hộ cận nghèo với 166 nhân khẩu, 

chiếm tỉ lệ 0,2% tổng số hộ dân.  

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 2022 

(làm cơ sở tiếp tục thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã 

hội năm 2022 và những năm kế tiếp), hiện nay thành phố có 65 hộ nghèo với 

176 nhân khẩu (chiếm tỉ lệ 0,26% tổng số hộ dân); trong đó, giảm 01 hộ nghèo 

(độc thân) với 01 nhân khẩu của xã Mai Pha do đã chết; giảm 01 nhân khẩu hộ 

nghèo của xã Quảng Lạc và giảm 01 nhân khẩu hộ nghèo của phường Đông 

Kinh, do đã chết; có 52 hộ cận nghèo với 165 nhân khẩu (chiếm tỉ lệ 0,21% tổng 

số hộ dân); trong đó, tăng 01 hộ, giảm 01 nhân khẩu so với đầu năm 2022. 

2. Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình 

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã xây dựng và triển khai Kế hoạch 

số 18/KH-BCĐ ngày 14/01/2022 của BCĐ các chương Chương trình Mục tiêu 

quốc gia năm 2022; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 21/02/2022 kế hoạch thực 

hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Quảng Lạc; Kế 

hoạch số 73/KH-UBND ngày 24/02/2022 Chương trình Mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới thành phố Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch giảm nghèo trên 

địa bàn năm 2022 (Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2022; Kế hoạch số 

101/KH-UBND ngày 15/3/2022), kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG phụ trách địa bàn từng phường, 
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xã; chỉ đạo UBND các phường, xã ban hành Kế hoạch giảm nghèo cho phù hợp 

với từng địa bàn cho phù hợp với thực tế; tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với 

các hộ nghèo, cận nghèo để nắm rõ điều kiện, hoàn cảnh và nhu cầu cần hỗ trợ... 

nhằm đề ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với từng hộ. 

Chỉ đạo UBND các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện 

CTMTQG giảm nghèo năm 2022, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, nhằm phấn đấu thực hiện đạt được các mục tiêu, chỉ 

tiêu của Kế hoạch đã đề ra. Lồng ghép và huy động tập trung mọi nguồn lực trên 

địa bàn hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản 

xuất, tạo việc làm tăng thu nhập thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 

mô hình giảm nghèo. Đề xuất, xây dựng, đăng ký dự án mô hình giảm nghèo 

(qua phòng LĐTBXH, phòng Kinh tế thành phố), để thực hiện đa dạng hóa sinh 

kế, phát triển kinh tế, tạo việc làm bền vững, có thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trong đó ưu tiên bố trí thực hiện Dự án 2: Đa 

dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo tại 03 xã, gắn với thực hiện các 

nhiệm vụ, mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. 

 Chỉ đạo UBND các phường, xã rà soát, thống kê, lập danh sách nhân khẩu 

hộ nghèo, cận nghèo để mua và cấp thẻ Bảo hiểm y tế, đối tượng học sinh, sinh 

viên để được hưởng thụ các chính sách ưu đãi hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH, 

DỰ ÁN VỀ GIẢM NGHÈO 

1. Các chính sách giảm nghèo chung 

1.1. Chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo 

UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về y tế cho 

người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, đã góp phần phần giảm thiểu chi phí khám 

chữa bệnh cho người nghèo, giúp người nghèo tiếp cận được dịch vụ công về 

khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an 

sinh xã hội và giảm nghèo. Ngay từ đầu năm, đã thực hiện mua và cấp thẻ 

BHYT cho người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định, tính đến nay, 

số thẻ BHYT là 122 người nghèo, 124 người thuộc hộ cận nghèo (số nhân khẩu 

còn lại đã được hưởng chính sách thẻ BHYT của đối tượng khác như: trẻ em, 

bảo trợ xã hội, người cao tuổi...); 100% các người nghèo, cận nghèo được hưởng 

các chính sách ưu đãi về khám và chữa bệnh. 

1.2. Chính sách hỗ trợ giáo dục 

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách trong giáo dục và đào tạo như: Miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, vở viết, đồ dùng học tập... cho học sinh 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Qua đó góp phần giảm bớt khó 

khăn cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, động viên các em khắc phục khó 

khăn, vượt khó, phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập. Trong năm học 2021 - 

2022: đã miễn giảm học phí cho 382 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, 

khó khăn, với số tiền 160.855.300.000 đồng; vận động được 659 suất học bổng 

và quà với tổng số tiền 752.200.000đ (trong đó 180 suất quà với tổng trị giá: 
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529.500.000đ; 479 suất học bổng với tổng trị giá 222.770.000đ); các cơ quan 

doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ cho học sinh bằng tiền mặt và bằng hiện vật 

gồm: quần áo, sách vở, xe đạp ... tổng trị giá thành tiền là: 518.320.000đ. 

1.3. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao 

động, phát triển sản xuất 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND phường, xã 

chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề mở các lớp dạy nghề theo nhu 

cầu, nguyện vọng đăng ký học nghề của lao động nghèo và lao động nông thôn; 

thực hiện tốt các chế độ, chính sách hỗ trợ học nghề theo quy định. 

Ban hành công văn số 83/UBND-LĐTBXH ngày 13/01/2022 về việc rà 

soát, thống kê, tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 

2022; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 14/3/2022 về Đào tạo nghề cho lao động 

năm 2022. Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo triển 

khai mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022. 

Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Kinh tế phối 

hợp với UBND các phường, xã và các cơ sở Đào tạo nghề thực hiện công tác 

tuyển sinh các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hiện nay các đơn vị 

đang thực hiện công tác chiêu sinh.  

1.4. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 

Phối hợp UB MTTQ VN và các tổ chức đoàn thể thành phố, huy động các 

tổ chức, cá nhân, thành phố đã hỗ trợ xây dựng nhà 01 hộ nghèo, 01 hộ cận 

nghèo với số tiền hỗ trợ 98 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa; Từ nguồn 

quỹ “Mái ấm tình thương” của Hội Phụ nữ thành phố đã hỗ trợ sửa chữa nhà cho 

01 hộ nghèo của xã Quảng Lạc với kinh phí hỗ trợ 21,5 triệu đồng. Phường Chi 

Lăng dự kiến trong 06 tháng cuối năm hỗ trơ 01 hộ nghèo, 01 hộ cận nghèo sửa 

chữa nhà ở với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ 20 triệu đồng.. 

1.5. Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo 

Thực hiện tư vấn pháp luật cho một số hộ cá nhân và hộ gia đình đến liên 

hệ giải quyết; miễn lệ phí chứng thực đối với những hộ gia đình nghèo và cận 

nghèo khi đến làm thủ tục tại Bộ phận TN&TKQ Ủy ban nhân dân thành phố. 

1.6. Chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi 

Tín dụng vay vốn ưu đãi của Chính phủ và nguồn vốn ủy thác đầu tư cho 

vay vốn giải quyết việc làm từ ngân sách của thành phố thông qua Ngân hàng 

chính sách xã hội cho hộ nghèo và cận nghèo được triển khai thực hiện có hiệu 

quả. Nguồn vốn cho vay chủ yếu tập trung vào các Chương trình cho vay: hộ 

nghèo; hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tạo việc 

làm, duy trì và mở rộng việc làm; xuất khẩu lao động; nước sạch và vệ sinh môi 

trường... Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 08/6/2022) 

như sau: 
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Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng: hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm là 988 hộ, với số tiền 45.727 

triệu đồng; trong đó: 

- Chương trình cho vay hộ nghèo: 0 hộ, số tiền 0 triệu đồng 

- Chương trình cho vay hộ cận nghèo: 0 hộ, số tiền 0 triệu đồng 

- Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo: 0 hộ, số tiền 0 triệu đồng 

- Chương trình cho vay giải quyết việc làm: 988 hộ, số tiền 45.727 triệu đồng 

Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm là 2.226 hộ, với số tiền 92.118 triệu 

đồng; trong đó: 

- Chương trình cho vay hộ nghèo: 23 hộ, số tiền 430 triệu đồng 

- Chương trình cho vay hộ cận nghèo: 3 hộ, số tiền 120 triệu đồng 

- Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo: 6 hộ, số tiền 236 triệu đồng 

- Chương trình cho vay giải quyết việc làm: 2.194 hộ, số tiền 91.332 triệu đồng 

Chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn: doanh số cho vay 01 

hộ, 20 triệu đồng; tổng dư nợ là 35 hộ, số tiền 976 triệu đồng. 

1.7. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, chính sách cứu đói giáp 

hạt, hỗ trợ đột xuất 

Thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho hộ nghèo, hộ 

chính sách bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành. Triển khai lập dự toán, quản 

lý, thanh, quyết toán chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã 

hội năm 2022;  phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền điện cho 65 hộ nghèo, 

02 hộ chính sách xã hội (quý I/2022) với số kinh phí 11,055 triệu đồng; ước thực 

hiện 6 tháng đầu năm là 22.110.000 đồng. 

1.8. Cứu đói giáp hạt, hỗ trợ đột xuất, tặng quà nhân dịp lễ, tết 

Tiếp nhận và bàn giao 2.340kg gạo cứu đói giáp hạt năm 2022 cho xã Mai 

Pha và xã Quảng Lạc. Trong đó, xã Mai Pha có 18 hộ với 59 nhân khẩu, được 

hỗ trợ tổng 885kg gạo; xã Quảng Lạc có 33 hộ với 97 nhân khẩu, được hỗ trợ 

tổng 1.455kg gạo. 

Nhân dịp tết Nguyên đán năm 2022, tiếp nhận 30 suất quà (gồm quà trị 

giá 300.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt) của UBND tỉnh, trao tặng 29 hộ 

cận nghèo và 01 hộ gia đình đối tượng bảo trợ có hoàn cảnh khó khăn, tổng số 

quà trị giá 18 triệu đồng (trong đó 300.000 đồng hiện vật gồm gạo, miến dong, 

đỗ xanh, kẹo, 02 hộp bánh). Các cơ quan, đơn vị của thành phố đã vận động 

nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà cho các hộ gia đình 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, gia đình thuộc đối tượng bảo trợ 

xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, đã tặng quà cho: 122 lượt hộ 

nghèo, với tổng số quà trị giá 107,5 triệu đồng; 22 hộ cận nghèo (thành phố có 

51 hộ cận nghèo; 29 hộ đã nhận quà của UBND tỉnh), với tổng số quà trị giá 11 
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triệu đồng (500.000 đồng/suất); 43 đối tượng BTXH có hoàn cảnh khó khăn, với 

tổng số quà trị giá 21,5 triệu đồng (500.000 đồng/suất); 492 suất quà cho 492 hộ 

khó khăn đột xuất với tổng số quà trị giá 246 triệu đồng. Các phường, xã tặng 

quà 82 lượt hộ nghèo, 53 lượt hộ cận nghèo, 105 đối tượng BTXH với tổng số 

quà trị giá 119,1 triệu đồng; 746 hộ gia đình khó khăn đột xuất, kinh phí là 312,1 

triệu đồng từ nguồn kinh phí của phường, xã và nguồn vận động xã hội hoá.  

2. Các chương trình dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020   

2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ  

Thành phố Lạng Sơn không thuộc địa phương thực hiện Chương trình 30a. 

2.2. Kết quả thực hiện Chương trình 135 

Thành phố Lạng Sơn không thuộc địa phương thực hiện Chương trình 

135 (không có xã đặc biệt khó khăn). 

2.3. Kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa 

sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương 

tình 30a và chương trình 135 

UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai đến cấp xã, phổ biến, tuyên truyền 

đến đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để đối tượng biết, 

đăng ký thực hiện dự án. Cuối năm 2021 và đầu năm 2022, 08/08 phường, xã 

trên địa bàn thành phố đều không có hộ nghèo đăng ký tham gia các dự án mô 

hình giảm nghèo theo CT MTQG giảm nghèo bền vững, do vậy 6 tháng đầu 

năm 2022 thành phố chưa phát sinh dự án mô hình giảm nghèo. 

2.4. Kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ truyền thông giảm nghèo và giảm 

nghèo về thông tin 

Công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo của thành phố được triển 

khai thực hiện thông qua phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện 

tử, loa truyền thanh cơ sở và lồng ghép tại các cuộc họp, hội nghị... nhằm giúp 

người làm công tác giảm nghèo và người dân hiểu được các chính sách an sinh 

xã hội về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của các cấp. 

2.5. Kết quả thực hiện Dự án nâng cao năng lực và kiểm tra, giám sát 

đánh giá thực hiện Chương trình 

UBND thành phố đã chỉ đạo BCĐ giảm nghèo và các cơ quan, đơn vị liên 

quan thực hiện kiểm tra, giám sát thực tế tại cơ sở về kết quả thực hiện công tác 

giảm nghèo, nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hộ nghèo, 

hộ cận nghèo được thụ hưởng. 

Chỉ đạo cập nhật cơ sở dữ liệu giảm nghèo: dữ liệu hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo kết quả rà soát cuối năm 2021 để thực hiện quản lý trên hệ thống 

phần mềm quản lý Giảm nghèo và Bảo trợ xã hội MIS POSASoft. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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1. Những mặt đạt được 

1.1. Về mục tiêu giảm nghèo 

Kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 

so với kế hoạch năm và thực hiện năm trước: So với kết quả rà soát cuối năm 

2021, hiện nay thành phố giảm 01 hộ nghèo (độc thân) với 01 nhân khẩu của xã 

Mai Pha do đã chết. Trên cơ sở đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp giảm nghèo 

trên địa bàn, dự kiến đến cuối năm 2022: 

- Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,02% số hộ nghèo theo theo chuẩn nghèo 

đa chiều giai đoạn 2021- 2025 (số hộ nghèo chiếm tỉ lệ 0,24% tổng số hộ dân). 

- Dự kiến tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,02% số hộ cận nghèo. 

1.2. Về tác động kinh tế - xã hội 

UBND thành phố đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai kế hoạch 

giảm nghèo ngay từ đầu năm, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách liên quan 

đến các hộ nghèo, cận nghèo; chỉ đạo các cơ quan đơn vị chủ động nắm thông tin, 

nhu cầu cần trợ giúp, cần hỗ trợ của từng hộ nghèo, cận nghèo để kịp thời quan 

tâm hỗ trợ; kịp thời mua và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các thành viên hộ nghèo, 

hộ cận nghèo ngay từ đầu năm để họ kịp thời khám và chữa bệnh; nhân dịp tết 

100% các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được 

thăm hỏi tặng quà; Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp 

thời; trẻ em hộ nghèo, cận nghèo đều được hưởng các chính sách ưu đãi về giáo 

dục đào tạo; các chính sách ưu đãi về vay vốn tín dụng đều được triển khai đến 

các hộ nghèo, cận nghèo và những hộ đã thoát nghèo cũng được vay vốn ưu đãi. 

Công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều 

được triển khai rộng rãi đến từng khối phố thôn bản, cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu do 

vậy đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức trong nhân dân nhất là những hộ 

nghèo, cận nghèo, từ đó giúp họ có ý thức tự vươn lên, phát triển kinh tế để tự 

thoát nghèo; sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị ngày càng kịp thời, chặt chẽ. 

2.  Hạn chế, nguyên nhân 

 Đầu năm 2022, đại dịch Covid-19 đã tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến toàn bộ các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có công tác giảm 

nghèo. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ đều chịu ảnh hưởng do tác 

động của dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ của các hộ, hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm mới cho người lao động 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Phần lớn các hộ nghèo, cận nghèo của thành phố đều thiếu sức lao động 

(người già cao tuổi; thường xuyên ốm đau bệnh tật; đông con, nhiều người ăn 

theo, không có sức lao động,...); một số hộ tuy có sức lao động nhưng lại không 

có hoặc có ít ruộng vườn, đất sản xuất; một số hộ chưa mạnh dạn trong sản xuất 

kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình nên không dám vay vốn để phát triển sản 

xuất, tham gia dự án; một số hộ vẫn còn tình trạng trông chờ, bằng lòng với 

hoàn cảnh, đời sống hiện tại chờ sự giúp đỡ của cộng đồng, của Nhà nước. 
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 Một số hộ nghèo, cận nghèo trong gia đình vẫn có người trong độ tuổi lao 

động nhưng chỉ làm việc tự do, công việc và nguồn thu nhập không ổn định, 

nhưng khi các cơ quan chức năng triển khai các chương trình đào tạo nghề, hỗ 

trợ tìm việc làm thì không tham gia đăng ký. 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị xã hội đối với công tác giảm nghèo. Phát huy vai trò chức năng tham mưu 

của các cơ quan chuyên môn trong thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. 

Đẩy mạnh hoạt động của BCĐ giảm nghèo thành phố và phường, xã; chỉ 

đạo các phường, xã tiếp tục thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2022. Phấn đấu 

đạt chỉ tiêu giảm nghèo theo Kế hoạch đã đề ra. 

Triển khai công tác rà soát thường xuyên và định kỳ hộ nghèo, hộ cận bàn 

nghèo năm 2022 trên địa thành phố.  

II. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

1. Cụ thể hoá công tác giảm nghèo bằng các biện pháp thiết thực; có sự hỗ 

trợ phù hợp với thực trạng từng hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ có điều kiện khó 

khăn để phát triển kinh tế, không để tái nghèo. Tăng cường nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng của các hộ nghèo, hộ cận nghèo để đề ra biện pháp hỗ trợ thiết 

thực, hiệu quả nhất. Chỉ đạo phường, xã chủ động bố trí nguồn kinh phí cho việc 

thực hiện công tác giảm nghèo; xây dựng kế hoạch và phân công đơn vị, đoàn 

thể và cán bộ giúp đỡ từng hộ nghèo, thực hiện đầy đủ các chính sách về an sinh 

xã hội đối với từng hộ nghèo. 

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền: tập trung tuyên truyền có 

trọng tâm, trọng điểm; nội dung tuyên truyền tập trung vào hướng dẫn cách thức 

làm ăn, làm chuyển biến nhận thức của nhân dân trong công tác giảm nghèo và 

hộ nghèo với sự giúp đỡ của cộng đồng tự vươn lên có mức sống khá. 

3. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo Giảm nghèo các cấp 

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong việc vận động các 

tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ và giúp đỡ người nghèo. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá vì người nghèo, vận động ủng hộ xây 

dựng Quỹ “Vì người nghèo”; vận động doanh nghiệp giúp đỡ các hộ nghèo cải 

thiện đời sống, hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ về vật nuôi, cây trồng, con giống để hộ 

nghèo sử dụng có hiệu quả các nguồn quỹ hỗ trợ giảm nghèo, có điều kiện phát 

triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.  

4. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo, tạo điều kiện cho 

người nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội; hỗ trợ học sinh, sinh viên 

nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi, thực hiện tốt các chính sách về y tế, 

khuyến học. Quan tâm giúp đỡ những hộ nghèo có người cao tuổi, người khuyết 
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tật, thiếu sức lao động. Tiếp tục bố trí đủ nguồn kinh phí hỗ trợ mục tiêu giảm 

nghèo, hỗ trợ phát triển ngành nghề, trợ giúp pháp lý cho người nghèo. 

5. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, gắn đào tạo 

nghề với giải quyết việc làm, các hoạt động giới thiệu việc làm, tạo điều kiện 

cho người lao động sau đào tạo tìm được việc làm, thu nhập ổn định. 

6. Thực hiện rà soát thường xuyên và định kỳ hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2022: làm tốt công tác rà soát, đánh giá phân loại hộ nghèo để quản lý từ 

khối, thôn, làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 

2023. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các 

chương trình giảm nghèo. 

 Trên đây là Báo cáo của UBND thành phố Lạng Sơn về kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- Sở KH-ĐT tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các cơ quan thành viên BCĐ các CTMTQG TP; 

- UBND các phường, xã; 

-  CPVP, CVVX; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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