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Minh Long, ngav/8 thong 12 nin 2O8

BAO CÁO
Kêt qua thu'c hiên chInh sách h trçi', biu dtro'ng, kihen thiir&ng
dôi vo'i ho gia dInh, thôn, xä, huyên thoát nghèo iLheo
Quyêt dlnh so 37120171QD-uBNi) rlgày 02/612017 cüa L]BND inh
Quãng Ngãi trên dja bàn huyn Minh Long nàin 2018
Thrc hin Cong van s 802/BDT-CSDT ngây 06/1 2/2018 cüa Ban Dan
toe tinh ye viêc dé nghi báo cáo kt qu thic hin chInh sch h tip', biêu
du'ong, khen thung dôi vó'i hO gia dinh, thOn, xã, huyên thcá nghèo theo
Quyêt djnh sO 37/2017/QD-UBND nãm 2018; U3ND huyn Minh Long báo
cáo kCt qua thirc hin nhu sau:
1. Cong tác trin khai, tuyêni truyin Quyt djnh
UBND ngày 02/6/2017 cüa UBND tinh Quãng NgãL

3712017IQD

Can cr Quyt dinh s 3 7/2 017/QD-UBND ngày 02/6/2017 cüa TJBND
tinh Quáng Ngai ban hành ye chInh sách hO trp, hiêu duo'ng, khen thuOg dOi
vó'i h gia dInh, thôn, xã, huyên thoát nghèo i vüng mien mti tinE Quáng
Ngãi, giai don 2016 - 2020; UBND huyên dã có COng van so 171/UBNDVX ngày 12/3/20 18 gi.ri UBND 05 xa tO eht'ic triên lthai thrc hin rà soát sO
1iu các hO nghèo, can nghèo tai dja phu'ong, to chü'c tuyCn truyên van dng
chInh sách dê Nhân dan däng k h tro güi UIBND tinh. Ngày 06/7/2018,
UBND tinh ban hành Quyet dinh sO 585/QD-TJBND ye vic phán bO kinh phi
thu'c hiên chInE sách h tro, biêu dtrg, khen thu'&ng dOi vO'i h gia dInh,
thôn, xã, huyên thoát nghèo vng mien nilti tinh Quãng Ngãi nàm 2018;
UBND huyn dä ban hành Cong van huó'ng dan UBND các xâ khân tnrong tO
chirc, rà soat, rni dOi tup'ng dixoc h trp' däng k cam kCt thoát nghèo, thoát
can nghèo dê duc hO trp' và biêu du'o'ng khen thung trong nm 2018.
2. Cong tác t chfrc trin khai thurc hin tkeo quy dnh:
Ti-en co s bàn cam kt cüa các dôi tup'ng 6 xä, UBND huyn dã tong
hpp và bàn hánh COng van gin phOng Lao dng - Thixo'ng binh và xã hi,
phOng Giáo diic và Dào to dê nghi thâm ti-a, xác djnh ding dOi tu'pg. Tren
co' s xác dinh dung dOi tirang cüa các phông chuyen mOn, UBND các xã trên
da ban huyn, UBND huyn dA triCn khai tO chuc hi nghj bCu duo'ng, khen
thirng giây khen và h tr cho cáo dOi tuqng 05/05 xà theo ñng quy dnh
Hi ngh.
3. Kt qua thic hin trên dja bàn huyn
- TOng s h thoát nghèo: 202 h - 2.020 triu dng.
- Trng s h thoát can nghèo: 91 h - 455 triu dng.

- S 1u9ng h9c sinh: 422 hçc sinh - 189,9 triu dông.
- lông cong: 2.664,9 triu dông.
4 Dánh giá chung
Närn 2018 là nãm dâu tiên t chic triên khai thtrc hi ciiinit sách h
tro', biêu duang, khen thuó'ng dM vó'i h gia dInh, trôn, iã. iuyn thoát
nghèo ô vrng mien nii tinh Quáng Ngài r16i chung v huyn MTh]i Long nói
riêng, day là mt chInh sách riêng bit cüa tinh dã to ra dtrgc s: dông thun,
phân khôi và dng lirc cho Nhân dan n lrc nâng cao thñ'c Sn xuât, sü ding
có hiu qua nguôn lirc ho trci cüa Nba nuó'c nhäm phát triên kinh tC, tang thu
nhp cài thin nâng cao chat luçing di sOng cüa mInE dê tmg buO'c lam giàu
chInh dáng. Thirc hin thäng lgi chLrorig trInh mc tiu QuOc gia giám nghèo
ben vüng cüa ChInh phñ.
Trên day là ni dung tng hçip báo cáo kt qua thrc hin chlnh sách ho
trg, biêu duo'ng, khen thuôg dôi vó'i h gia dInh, thôn, xà, huyn thoát nghèo
trén dja bàn huyn Mirth Long nàm 2018.
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- Ban Dan tôc tinh;
- TT. HU, HDND huyn (Báo cáo);
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- Luu VT.

TM. Y BAN NHAN DAN
KT. CHU TCH
U TICH

