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BAO CÁO
Kt qua thlTc hin các ni dung kin ngh sau giám sat
cüa Ban Dan tic Hii dông nhãn dtn tinh
Thirc hin Cong van s 125TUBND-KT ngày 10/01/20 19 cüa UBND
tinh Quàng Ngâi ye vic triên khai thrc hin các ni dung kiên nghi. sau giárn
sat cüa Ban Dan tc Hi dông nhân dan tinh.
Trên casô' Báo cáo sO 302/BC-BDND ngày 03/12/20 18 ci1a HDND tinh
Quáng Ngi ye vic báo cáo kêt qua giam sat ye vic thirc 1iin Dir an 1, Dir an
2 thuc Chuang trInh rn1ic lieu quOc gia gim nghèo ben vffig tinh Quàng
Ngài giai don 2016 - 2020, ti-en dja bàn các huyn mien nüi cüa tinh tIi nàm
2016 den ngày 30/6/2018. UBND huyn báo cáo ket qua thirc hin các nOi
dung kiên ngh. sau giám sat cüa Ban Dan tc Hi doug nhân dn tinh c11 th
nhu sau:
I. Kêt qua khäc pluic:
1. Cong tác chi dto, diêu hành to chfrc thi'c hin:
a) COng tác chi do, diu hành:
Tren co' so' các van bàn huóng dn cüa B, ngành, Trung uang, cña
tinh. UBND huyn di kip thè'i triên khai và ban hàn]a nhiêu van bàn chi d.o
diêu hành và to chc triên khai huóng dan th1rc hin Chu'o'ng trinh miic tieu
QuOc gia giàm nghèo ben vng trên da bàn huyn, dong thei chi do các co'
quan, don vj và UBND cáo xà to chtrc tuyên truyen den tat cà can b, cOng
chcrc và Nhân dan ye nhtthg ni dung, chInh sách thuc Chuong trInh
MTQGGN ben vcng giai don 2016-2020 tren dja bàn huyn d to chic trien
khai thirc hin tot cong tác giàrn nghèo ti da phuo'ng;
Ngoài nhttng ni dung tren, UBND huyn d. chi do cho các co' quan,
don vj lien quan phô bien nhng diem rnó'i ye co' che, chñ truang và chInh sách
thuOc Chuong trinh MTQGGN ben vthg giai don 2016 - 2020 tren da bàn
huyn nhu: T.p trung vào dja bàn khó khan nhât, vüng sâu, vi1ng xa; TIch hgp
cáo chuong trInh, di.r an truó'c day nhu': CT3Oa, 135, XKLD; Thrc hin giàrn
nghèo theo tieu chI da chieu, lay chi tiêu thu nhp là chInh; ben cnh do cong
xác dinh mc d thieu hiit các dich vçi xã hOi co' bàn ye y te, giáo di.ic, i±à ,
nuó'c sch và v sinh, thông tin; gän kt vói thirc hin CTMTQG và XDNTM;
Thrc hin phân bô von bào dam cOng khai, rninh bach, day rnnh phân cap cho
da phuong, co' sO'; Tang cu'O'ng trao quyen cho nguO'i dan, cong dong dê phát
huy sang kien, cách lam hay phii hp d.c diem da bàn, dc diem nhórn dan cu',
gi gIn và phát huy bàn sac van hoá dan tc,
b) Ye cong tác 1p k hoch:
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UBND huyn chi do To cong tác giüp vic cho Ban Chi do huyn tr1rc
tip xung ca so', hu'ó'ng din, ho trg giüp các xä to chCrc khào sat, diêu tra nhu
cu dâu tu h trçY; xác djnh cii the, chInE xác ting dôi tu'gng thii hu'Oiig chInh
sách; xây d1rng ke hoch chung và chi tiêt thçrc hin Chu'oiig trInh tü'ng nàrn,
tirng giai c1on, ti1rng xã.
Trên ca sO' kt qua diu tra, kháo sat, xác djnh nhu c.u, di tu'ang
huiing thii chInh sách tr các xã, thôn, ichu dan Cu; TO Cong tác tiên hành thông
kê, tong hçp giüp Ban Chi dao huyn xây dçrng kê hoach ho trg giàrn nghêo
nhanh Va ben vü'ng huyn Minh Long giai don 2016 - 2020.
2. V b trI ngun Iic thtyc hin Chiro'ng trInh:
UBND huyn chi do cho co' quan chuyên mon tharn mun b ti-I ngun
lirc theo nhu câu thirc tê cüa dja phu'o'ng dê triên khai thçrc hin dâu tu' xây
dng các cOng trinh CO' sO' 1i. tang và thirc hin Vic ho trç phát triên san xuât,
da dng hóa sinE kê va nhân i- ng các rnô hInh giàrn nghèo den vO'i ngu'O'i dan.
Tuy nhiên, ngoài nguôn von cap tren bô ti-i, vic bO ti-I nguôn vOn dOi ing cüa
tinh quy djnh dOi vó'i UBND huyn chu'a thi..rc hin du'9'c vi huyn MinE Long
là huyn nghèo mien nüi, nguOn thu hang nãm ti-en da bàn huyn là rat thâp.
3. H trq du tu' xây dirng co' sO' h tang:
a) Chu'o'ng trInh 30a (Tiu di.r an 1)
- Hin nay, UBND huyn chu'a phân cho cap xã lam chü du tu' vi
nguOn von dâu tu xây dng co' so' h. tang tren da bàn huyn hang nàrn du'p'c
cap tren phân ye de thirc hin dâu tu xây drng các cOng ti-Inh cO quy mO ló'n,
do do UBND xi không darn bào nàng 1irc lam chü dâu tu' theo quy dnh.
- V các cOng duy tu bào duOng: UBND huyn phân cho các co quan,
don vj lien quan và UBND các xà lain chü dâu tu các cOng trmnh du'9'c giao dê
thrc hin cOng tác duy tu bào duOng.
- V thirc hiên du tu' CSHT theo co' ch dc th ri.t gpn theo Nghj dinE
161/2016/ND-CP: UBND huyn dä chi do cho các co' quan, don vj lien quan
huo'ng dn UBND các xã to chic triên khai tIc hin nhu'ng vic buy dng
nguOn vOn, hin v.t và ngày cong cüa Nhân dan cOn hn che, do do vic triên
khai th?c hin theo Nghj dnh 161/2016/NED.-CP ti-en da bàn huyn cOn lchó
lchàn.
b) Ye chwo'ng trinh 135 (Tiu dir an 1)
D& vói Dr an thuc chu'o'ng trInh 135 Cong nhu' các dr an thuc chu'ang
trInh GJNTM, cfing nhu cong tac duy tu bào duö'ng các cOng trInh tren dja
bàn huyn. UBND huyn giao cho UBND cac xã lam chü dâu tu'.
4. V thii'c hin hqp phn h tr9' phát trin san xut Chu'o'ng trInh
30a và Chu'o'ng ti-lnh 135 trên dja bàn huyn:
- Ti-en ca so' ngun vn c.p ti-en phân b hang nàrn Va can cii nhu cu
thtxc tê cüa UBND cac xã d xuat. UBND huyn d chi do cho các co' quan
don vj lien quan, tharn muu UBND huyn phân bO nguOn kirth phi cho UBND
các xà dê triên lchai thic hin vic cap cay, con giOng cho h dan; dOng thai
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trên co s& phuoiag an và dir toán cüa các xã giri thrn djnh, UBND huyn d
chi do co' quan chuyên mon thârn dnh dir toán cüa the x theo hu'ó'ng dan
thic hin quy dnh ti Thông tu' 15/2017/TTBTC và Thông tu' 18/201 7/TTBNNPTNT.
- V ngunvn di lmg c1ia các h dan trong thçrc hin h9'p phn ho trg
phát triên san xuât: trong nhthig nàrn qua có tharn gia thirc hin nhu'ng chua
nhiêu. Trong thôi gian den, UBND huyn tiêp tçic clii d.o UBND các x trong
vic tuyên truyên 4n dng nguài dan tharn gia nguôn von dôi irng cüa ngu'à'i
dan dê nâng cao thic lam an cüa nguè'i dan và sü diing hiu qua nguôn vOn
trên gop phân giüp cho Nhân dan trên dia bàn on d:jnh di sng, phát
hôtrçi
triên kinh tê, to them thu nhp, cài thin và nâng cao chat lup'ng dèi sOng.
Tiêp tiic chi do UBND các x trong vic thirc hin h tr9' phát triên san xuât
cho các ho dan phài có cam kêt thoát nghèo darn bào theo dung quy dnh.
con giông sati khi hO
5. Viêc theo dOi, dánh giá sit' phát triên cüa
trQ':
- UBND huyn dã chi do cho ca quaii thu'è'ng tnrc Ban Clii do giãm
nghèo huyn xây d1rng kê hoch và d. to chrc di kiêm tra, giárn sat kêt qua
39/201 6/TTthrc hin djnh lc 06 tháng Va rnt nàm theo huó'ng Thông tu'
BLDTBXH ngày 25/10/2016 cüa B Lao dng - Thu'o'ng binh và X hi
hung dan quy trInh kiern tra và giárn sat, dánh giá thyc hin Chuo'ng trInh
rniic tiêu Quôc gia giàm nghèo ben vCng giai don 2016 —2020.
- Vic theo dOi dánh giá d.0 ra, hiu qua cüa san phrn: Trong thà'i gian
tó'i UBND huyn chi do cho co' quan chuyên mon ciia huyn phOi h9p cing
vó'i UBND the x to chirc theo dOi dánh giá dâu ra, hiu qua san phârn cita cac
thuc hç'p phan hO tr9' phat triên san xuât thuc Chu'o'ng trInb 3 Oa và
dçr
Chuo'ng trInh 135 trên dja bàn huyn, darn bào dung quy dnh.
II. Nhim viii và giãi pháp thii'c hin nhii'ng näni tip theo:
cap

cay,

so

an

1. Day innh cong tac tuyen truyn nhrn nâng cao nhn thóc cho ngu'à'i
nghèo nói chung và ngu'è'i nghèo 0' vüng dc bit khó khàn nói riêng hiêu du'9c
trach nhiêm vu'o'n len thoat nghèo, khOng trông chO' ' li vào s'çr ho trq cüa nhà
nu'ó'c. Chü tr9ng dào t.o nghê cho dôi tu'gng là h nghèo, ngu'O'i dOng bào dan
tc thiêu sO, lao dung n, các dôi tu'9ng chInh sach..., tang cuO'ng han n'a
cong tác tuyên truyên nhàm thay dOi can bàn nhn th'c c1ia nguOi lao dng,
dc bit là lao dng tré ye rnic dIch nghTa cCia vic h9c nghê d có co' hi
tim kiêrn vic lam, có thu nhp On djnh.
2. T chirc thixc hin t&, có hiu qua cac Dr an trong Chu'o'ng trInh
m11c tiêu quOc gia giàrn nghèo ben vttng theo Quyêt djnh 1722/QD-TTg du'9'c
ngân sach Trung uo'ng bO trI vOn hang nàm; ThOng tu' sO 15/2017/TT-BTC
ngày 15/02/20 17 cüa B Tài chInh ye quy djnh quän 1 và sir dçrng kinh phi sçr
nghip thirc hin Chu'o'ng trInh miic tiêu giàrn nghèo ben vü'ng giai don 2016 2020, Thông tu sO 18/2017/TT- BNNPTNT ngày 09/10/2017 cüa B Nông
ni dung thirc hin
nghip và phat triên nOng thOn ye vic hu'ó'ng dan rnt
h trg phat trien san xuât, da dng hóa sinh k và dir an nhân rng mO hInh
so

0
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giàrn nghèo thuc chuo'ng trInh miic tiêu quc gia giârn nghèo bn vctng giai
doan 2016-2020.
3. Trin ldiai t1c hin dng b, có hiu qua các chInh sách v giàm
nghèo, nâng cao khà nàng tip cn các dch v11 xä hi co' bàn cho h nghèo, h
cn nghèo; Thirc hin dng b va có hiu qua các chInh sách u'u di ye giáo
die di vol các hçc sinh, sinh viên thuc din hO nghèo, hO cn nghèo theo
quy djnh cüa ChInh phü. Thirc hin tot vic cap the va khám chü'a bnh bäo
hiêrn y tê cho hO nghèo, hO cn nghèo.
4. Thic hin vic dy rnanh Cong tác xut ldiu lao dng; T chñ'c tu'
vn, gió'i thiu vic lam cho ngu'ài lao dng thông qua san giao djch vic lam.
Phãn dâu giài quyêt vic lam, tao vic lam mó'i cho các lao dng va triên khai
có hiu qua cong tác xuât khâu lao dng.
5. Trin khai sfi' ding thi da CO hiu qua các ngun vn du tu' trên dja
bàn theo Chu'ang trInh NQ 3 0a, Cliu'oiig trInh 135, Chu'og trIrih xây drng
nOng thôn rnO'i và kêt h9p lông ghép các ChInh sách khác tai dia phuo'ng. Thrc
hin dting và dông bO CáC co chê chInh sách dc thu nhu': H tr9' phát trien san
xuât, t.o vic lam tang thu nhp, ChInE sách giáo dic dào tao dy nghê nâng
cao dan tn, ChInh sách can bO dôi vói huyn nghèo, ChInh sách dâu tu'
XDCB...
6. T.p trung dào tao, bM du'ô'ng nâng cao nãng lic cho dOi ngti can bO
lam cong tác giãrn nghèo 0' cap x, dam bào CO dñ trInh dO, nãng Fçrc dê 1nE
dao, tO chic tic hin. Nâng cao nAng 1irc cho cong dOng trong vic áp ding
kiên thirc mó'i, k thut mói trong san xuât phi h9'p vO'i yang dông bào dan tOe
thiêu sO và yang d.c bit khó khàn, phát huy vai trO lam chü c1ia nguà'i dan, su
di.ing tot cong cii giárn sat cüa cOng dông trong vic giám sat, dánh giá.
7. Tang cuO'ng cong tác kirn ti-a, giárn sat, dánh giá k& qua thirc hin
ho trg cay, con giông cho các hO dan và vic triên idmi thirc hin các mO hmnh
theo h9p phân ho trg phát triên san xuât thuOc chu'ang 3 0a, chu'o'ng trInh 135
và các cliuo'ng trInh lông ghép khác trên dia bàn huyn.
Trên day là nOi dung tng lip báo cáo kt qua khc phiic và nhim vii
giãi pháp thirc hin Chu'ong trInh rn1ic tiêu quOc gia giàm nghèo ben v'ng ti-en
dja bàn huyên trong thO'i gian tói. UBND huyn Minh Long kInh báo cáo.!.
7r0.j izlzâiz:
- S& LDTB&XH tinh;
- TT HU, HDND huyn (b/c);
- CT, PCT UBND huyn;
- Phông LDTB&XH;
- CVP, PVP;
- Lu'u VT.
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