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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo  

và an sinh xã hội bền vững năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 22 tháng 1 năm 2021 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo  

và an sinh xã hội bền vững năm 2021; 

Căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2020, UBND xã Thạch Hạ xây dựng kế 

hoạch thực một số giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 cụ thể 

như sau: 

1. Mục tiêu chung: Giảm nghèo, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ hết sức quan 

trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cá nhân và xã hội. Thực hiện các giải 

pháp giảm nghèo giúp địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế đồng thời 

giải quyết việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống, thụ hưởng các chính sách giảm 

nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ cơ bản của xã 

hội (ytế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin); 

2. Mục tiêu cụ thể:  

Tăng cường sự kết nối về hạ tầng, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, khả 

năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ 

nghèo bình quân năm 2021 từ  13-15% ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao 

động nghèo, tạo việc làm gắn với thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của 

người nghèo.  

Thực hiện đề án giảm nghèo năm 2021, tiếp tục xây dựng mô hình chăn nuôi gà, 

mở rộng quy mô về số lượng người dân tham gia cũng như số lượng con giống được 

cung cấp tăng gấp 2 lần, dự kiến 10 nghìn con gà giống. 

2. Kết quả hộ nghèo cuối năm 2020:  

- Số hộ nghèo: 23 hộ; 45 khẩu, tỷ lệ 1.24%; Số hộ cận nghèo 54 hộ, 171 khẩu; tỷ 

lệ 2.91%;  

- Số hộ nghèo thiếu hụt về thu nhập: 23 hộ.  

- Số hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội: 19 hộ; số hộ nghèo đau ốm, bệnh 

tật hiểm nghèo: 4 hộ. 

+ Số hộ người cao tuổi: 10 hộ thuộc đối tượng Người cao tuổi cô đơn không có 

người có quyền và nghĩa vụ chăm sóc và nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp BTXH hàng 

tháng (người cao tuổi cô đơn).  

+ Số hộ nghèo người khuyết tật: 3 hộ. 

+ Hộ người đơn thân người đang nuôi con nhỏ: 5 hộ; 

+ Hộ nghèo trẻ em mồ côi: 1 hộ. 

+ Hộ người nghèo thuộc diện chính sách người có công với cách mạng: 0 hộ  

3. Một số giải pháp giảm nghèo 

3.1. Công tác tuyên truyền. 



- Thường xuyên tuyên truyền, để làm thay đổi nhận thức của người dân, tránh tư 

tưởng, tâm lý “không muốn thoát nghèo”, trông chờ, ỷ lại để hưởng các chính sách của 

Nhà nước. Việc tuyên truyền giảm nghèo cần đảm bảo chất lượng về bài tuyên truyền 

cũng như số lượng phát sóng. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền như phát thanh 

của xã, lồng ghép vào chương trình của thôn, họp thôn,…Yêu cầu tuyên truyền cho 

người dân hiểu các chính sách của Nhà nước đối với hộ thoát nghèo, trách nhiệm 

phụng dưỡng của con cái đối với cha mẹ. 

3.2. Đối với nhóm hộ thiếu vốn sản xuất kinh doanh: trong tổng 24 hộ nghèo, 

có 5 hộ (hộ đơn thân nuôi con nhỏ) và trong 60 hộ cận có 20 hộ có khả năng vay vốn 

để phát triển thu nhập, các hộ còn lại đã quá tuổi và không có khả năng vay vốn thực 

hiện phát triển kinh tế.  

Tiếp tục thực hiện mô hình giảm nghèo theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 

2 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phân bổ Kế hoạch vốn từ ngân 

sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2018, vận động các hộ mạnh dạn vay vốn, tham gia mô hình và mở rộng mô hình sản 

xuất để nâng thu nhập, tự tin thoát nghèo. 

3.3. Đối với nhóm hộ có thành viên trong độ tuổi có nhu cầu giải quyết việc làm 

và đi xuất khẩu lao động : UBND xã đã triển khai xây dựng mô hình tư vấn hướng nghệp, 

xuất khẩu lao động do Ban VHXH phối hợp với đoàn thanh niên thực hiện. Mục đích tuyên 

truyền và tư vấn về xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm trong tỉnh, phối hợp với trung 

tâm giải quyết việc làm tỉnh kết nối người lao động có nhu cầu việc làm, đồng thời hướng 

dẫn thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để xuất khẩu lao động tăng thu nhập. 

Đoàn thanh niên xã có nhiệm vụ tuyên truyền và vận động đến các hộ nghèo, đặc biệt 

những hộ có thành viên có khả năng lao động chủ động tham gia tư vấn việc làm, xuất khẩu 

lao động. Bên cạnh đó hướng tới các đoàn viên là thành viên của hộ nghèo vừa tốt nghiệp 

trung học cơ sở và trung học phổ thông có sự can thiệp hướng nghiệp, tư vẫn kịp thời để 

giúp đoàn viên có lựa chọn tốt. 

3.4.  Đối với nhóm hộ nghèo thiếu kiến thức sản xuất nhưng có thành viên trong 

độ tuổi học nghề, có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm:  Hội nông dân, đoàn thanh 

niên, hội phụ nữ có thành viên hộ nghèo khảo sát trực tiếp thành viên về nhu cầu học nghề 

lập danh sách gửi về Ban giản nghèo để tổng hợp trình UBND thành phố tổ chức lớp đào 

tạo nghề ngắn hạn nhằm tạo cơ hội cho đối tượng học nghề có cơ hội tìm kiếm việc làm, 

giải quyết việc làm tại chỗ. 

3.5.  Đối với nhóm hộ đề nghị hỗ trợ phương tiện sản xuất (giống cây, con):  
Hội phụ nữ, Hội nông dân có thành viên là hộ nghèo hướng dẫn cho hội viên các chính 

sách, gói vay vốn phát triển kinh tế của ngân hàng chính sách xã hội. Huy động hội hỗ 

trợ các thành viên nghèo xây dựng mô hình chăn nuôi như hỗ trợ nhân lực trong việc 

xây dựng chuồng trại, hoặc mô hình làm vườn trồng cây ăn quả, gắn với các chương 

trình xây dựng vườn mẫu trong xây dựng thôn kiểu mẫu. 

3.6.  Đối với nhóm hộ có nhà ở xuống cấp hư hỏng, nhà ở không đảm bảo 

diện tích:    

UBND xã phối hợp với UBMTTQ huy động quỹ vì người nghèo, vận động xã hội 

hóa, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, công đồng tại địa bàn hỗ trợ 

xây dựng nhà ở. 



- Đối với hỗ trợ hộ nghèo đề xuất làm nhà ở do xuống cấp, hộ không có điều kiện tự 

cải thiện nhà ở: Ban giảm nghèo phối hợp MTTQ các đoàn thể thực hiện khảo sát hộ có nhu 

cầu sửa chữa nhà ở, vận động và chủ động khi có doanh nghiệp, tổ chức tài trợ làm nhà ở. 

Đánh giá chính xác nguồn lực tài chính cũng như nhân lực của hộ để có giải pháp cụ 

thể khi triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở. Hộ nghèo thuộc hội viên của hội nào hội đó có 

trách nhiệm bám sát và hỗ trợ hộ trong quá trình xây dựng nhà ở. 

3.7. Đối với hộ nghèo người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, không có 

người nuôi dưỡng: vận động và hướng dẫn đối tượng vào nuôi dưỡng tại trung tâm 

bảo trợ xã hội. Đề xuất thành phố kiến nghị tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết 151về 

nâng mức hỗ trợ thêm đối tượng để bằng mức thu nhập trên mức chuẩn nghèo để thoát 

nghèo. 

3.8. Đối với hộ nghèo có người khuyết tật  nặng; hộ nghèo đơn thân đang 

nuôi con nhỏ; hộ nghèo là trẻ em mồ côi; UBMTTQ chủ trì chỉ đạo các đoàn thể 

hướng dẫn vay vốn ngân hàng hàng chính sách để phát triển sản xuất, kinh doanh tăng 

thu nhập tự ổn định cuộc sống. Đề xuất thành phố kiến nghị tỉnh tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết  179 về nâng mức hỗ trợ thêm đối tượng để bằng mức thu nhập trên mức 

chuẩn nghèo để thoát nghèo. 

3.9. Đối với hộ nghèo do nguyên nhân ốm đau, bệnh hiểm nghèo cần thẻ bảo hiểm 

y tế: UBND xã phối hợp với MTTQ vận động doanh nghiệp hỗ trợ BHYT cho hộ nghèo, 

cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt BHYT tham gia thẻ BHYT liên tục 

trong hai năm giúp hộ không rơi vào hộ nghèo do nguyên nhân thiếu thẻ Bảo hiểm y tế. 

4. Tổ chức thực hiện. 

4.1. Ban chỉ đạo giảm nghèo: Bám sát các nội dung của kế hoạch giảm nghèo để kịp 

thời chỉ đạo các nghành và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thực hiện tốt các nội dung đảm 

bảo chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2021 giảm 3 hộ, còn 20 hộ. 

Tiếp tục thực hiện đề án chăn nuôi gà đợt 2 cho các hộ dân, mở rộng đối tượng có khả 

năng rơi vào hộ nghèo, cận nghèo để đảm bảo cân bằng trong quá trình thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo. 

4.2. Đề nghị UBMTTQ và các hội đoàn thể:  Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ 

nữ, Hội Nông dân, hội Cựu chiến binh bám sát cơ sở để hướng dẫn, giúp đỡ các đối 

tượng hộ nghèo phát triển sản xuất, giới thiệu việc làm để các hộ thoát nghèo bền 

vững, đồng thời theo dõi sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng chính sách để giảm nghèo 

trong các hội viên tại các thôn. 

UBMTTQ chủ động trong việc vận động các tổ chức, doanh nghiệp phát huy tinh 

thần tương thân tương ái, xã hội hóa, đỡ đầu giúp đỡ các hộ khó khăn phát triển sản 

xuất, phân công cụ thể các đoàn thể giúp đỡ hội viên thuộc hộ nghèo./. 
Nơi nhận: 

- Phòng LĐTBXH; 

- Đảng uỷ; 

- UBND;       Báo cáo 

- UBMTTQ  

- Các Thành viên BCĐ CT MTQG giảm 

nghèo; 

- 11 thôn; 

- Lưu: VP.VHXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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