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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2021 và hỗ trợ hộ nghèo
không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn thành phố Lào Cai
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 29/01/2021 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2021, Kế
hoạch số 64/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Đề án
số 10-ĐA/TU về Giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025; Thông
báo Kết luận số 160-TB/TU ngày 20/01/221 của Thường Trực Thành uỷ về việc hỗ
trợ hộ nghèo bất khả kháng trên địa bàn thành phố. Uỷ ban nhân dân thành phố Lào
Cai xây dựng Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố, như
sau:
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần tăng trưởng
kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu
nhập cho người dân; Tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội
cơ bản (Y tế, giáo dục, nhà ở...) và xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững. Thực
hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Giảm nhanh
hộ cận nghèo; tăng tỷ lệ khá giàu.
2. Mục tiêu cụ thể
Giảm 90 hộ nghèo trên toàn địa bàn thành phố theo chuẩn nghèo tiếp cận đa
chiều, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,24%.
Hỗ trợ 100% số khẩu hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn
thành phố, được hưởng trợ cấp hàng tháng từ nguồn ngân sách thành phố.
Giải quyết thủ tục cho 100% hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi.
Thực hiện đầy đủ chế độ BHYT cho người nghèo, người thuộc hộ cận
nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn,
đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế cho hộ nghèo, cận nghèo.
Tập huấn và đào tạo nâng cao năng lực cho 100% cán bộ cơ sở cấp xã,
phường phụ trách công tác giảm nghèo.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thực hiện giảm hộ nghèo năm 2021

Đối với 90 hộ dự kiến thoát nghèo tại các xã, phường: Tả Phời 30 hộ, Thống
Nhất 40 hộ, Hợp Thành 15 hộ, Cốc San 02 hộ, Nam Cường 01 hộ, Pom Hán 01
hộ, Vạn Hoà 01 hộ, dự kiến như sau:
Quý I/2021: Giảm 04 hộ nghèo tại các xã (Hợp Thành 03 hộ, Thống Nhất 01 hộ).
Quý II/2021: Giảm 09 hộ nghèo tại xã (Thống Nhất 03 hộ, Tả Phời 04 hộ,
Hợp Thành 02 hộ).
Quý III/2021: Giảm 17 hộ nghèo tại các xã (Thống Nhất 06 hộ, Tả Phời 07
hộ, Hợp Thành 03 hộ, Cốc San 01 hộ).
Quý IV/2021: Giảm 60 hộ nghèo tại các xã (Thống Nhất 30 hộ, Cốc San 01
hộ, Tả Phời 19 hộ, Hợp Thành 7 hộ, Vạn Hoà 01 hộ, Nam Cường 01 hộ, Pom Hán 01 hộ).
2. Hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo
Tổng số hộ: 57 hộ, số khẩu được hỗ trợ 105 nhân khẩu.
Mức hỗ trợ: 250.000 đồng/khẩu/tháng.
Thời gian hưởng: Từ tháng 01 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2021 (12 tháng).
Kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách thành phố.
Cơ quan hỗ trợ: Uỷ ban nhân dân các xã, phường thực hiện hỗ trợ cho các
hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo theo kế hoạch.
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm nâng cao thu nhập
Chỉ đạo Trung tâm GDNN và GDTX thành phố phối hợp với Uỷ ban nhân
dân các xã, phường tổ chức lạp danh sách tập huấn, đào tạo nghề nông nghiệp
ngắn hạn dưới 3 tháng cho 16 hộ, lồng ghép từ nguồn vốn chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn mới (xã Tả Phời 14 hộ, Thống Nhất 01 hộ, Nam
Cường 01 hộ) chủ yếu về Trồng trọt, chăn nuôi để các hộ gia đình tiếp cận được
với kỹ thuật sản xuất nông nghiệp.
Trong đó mở các lớp đào tạo nghề cho các đối tượng người nghèo, cận
nghèo khác, dân tộc thiểu số, phụ nữ có nhu cầu học nghề được tham gia học
nghề; Đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động chuyển đổi cơ cấu lao động
(May, chế biến thực phẩm,...).
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2021.
2. Hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng
Ngân hàng chính sách triển khai cho 48 hộ nghèo tại các xã: Thống Nhất 39
hộ, Tả Phời 09 hộ được tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi, đáp ứng nhu
cầu vay vốn mua sắm vật tư, giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình.
Sử dụng có hiệu quả quỹ ủy thác vay vốn của các tổ chức chính trị - xã hội;
hướng dẫn hộ nghèo theo khả năng, quy mô, trình độ sản xuất thực hiện vay vốn
và sử dụng theo quy định.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I - quý II/2021.

3. Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hoá sinh kế
Phòng Kinh tế thành phố hỗ trợ giống vật nuôi (giống bò) sinh sản cho 10 hộ
tại các xã (Hợp Thành 06 hộ, 02 hộ Cốc San, Tả Phời 01 hộ, Vạn Hoà 01 hộ) và
các hộ nghèo khác theo nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới cho hộ nghèo tại thôn đặc biệt khó khăn, phạm vi thực hiện
04 xã Tả Phời, Hợp Thành, Thống Nhất, Cốc San.
Triển khai chính sách khác về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện trong dự kiến trong quý III - quý IV/2021.
5. Hỗ trợ chính sách Y tế
Uỷ ban nhân dân các xã, phường triển khai lập danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y
tế cho đối tượng thuộc diện hưởng chính sách (Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Người Dân
tộc thiểu số ở vùng khó khăn); đặc biệt đối hộ nghèo còn thiếu hụt về y tế, đảm bảo
100% các đối tượng được cấp thẻ BHYT khám chữa bệnh. Thực hiện trong quý II
năm 2021.
Thời gian thực hiện hoàn thành trong quý I/2021.
6. Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo
Triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho 32 hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở (xã Tả
Phời 7 hộ, Cốc San 04 hộ, Thống Nhất 14 hộ, Hợp Thành 7 hộ).
Ngoài ra các hộ nghèo còn chưa đạt về chỉ tiêu nhà ở được nguồn vốn vay
làm nhà ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP.
Thời gian thhực hiện trong quý III - quý IV/2021(có Kế hoạch riêng).
7. Dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện: 5.723 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách tỉnh thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới: 2.048 triệu đồng (Hỗ trợ 80 con giống bò sinh sản 2000 triệu đồng; hỗ trợ
đào tạo nghề 48 triệu đồng).
- Ngân sách thành phố: 315 triệu đồng (Hỗ trợ hàng tháng cho hộ nghèo
không có khả năng thoát nghèo).
- Nguồn xã hội hoá: 960 triệu đồng (Hỗ trợ làm nhà ở).
- Nguồn vốn vay tín dụng: 2.400 triệu đồng (Vay vốn phát triển kinh tế).
IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo thành phố, UBND các xã, phường
và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chế độ báo cáo gửi trước ngày
05/6/2021, Báo cáo năm gửi trước ngày 05/12/2021 và báo cáo đột xuất theo chỉ
đạo (qua phòng Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

Tham mưu tổng hợp, thẩm định số khẩu thuộc hộ nghèo bất khả kháng tại
các xã, phường, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt danh sách hỗ trợ theo
quy định; kiểm tra, đôn đốc Uỷ ban nhân dân các xã, phường chi trả trợ cấp đảm
bảo theo quy định.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hướng dẫn thực kế
hoạch; Triển khai dạy nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn; Công tác
bảo trợ xã hội; Xây dựng kế hoạch và tập huấn hướng dẫn công tác điều tra, rà
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các chính sách hỗ trợ
cho các hộ thoát nghèo năm 2021 và các chính sách khác đối với hộ cận nghèo,
hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.
Tham mưu đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách
giảm nghèo; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn
thành phố theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân các xã, phường
Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các
mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo năm 2021;Tổ chức tuyên truyền, vận động các
hộ gia đình trên địa bàn chủ động đẩy mạnh phát triển kinh tế, để giảm nghèo
nhanh và bền vững.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của thành phố để tổ chức triển
khai thực hiện hoàn thành các nội dung của kế hoạch.
Tổ chức tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 đảm
bảo theo theo quy định. Thực hiện có hiệu quả chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế
cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số.
Thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo theo quy định
và thực hiện thanh, quyết toán đảm quy định.
3. Phòng Kinh tế thành phố
Triển khai hỗ trợ dự án con giống (bò) sinh sản cho hộ nghèo tại các xã Cốc
San, Thống Nhất, Tả Phời, Hợp Thành.
Hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; xây dựng và nhân rộng các mô hình
phát triển kinh tế tiêu biểu về tăng thu nhập của nhân dân; phối hợp với phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, rà soát để ưu tiên hỗ trợ con giống,
vật nuôi phù hợp với đặc thù điều kiện của người dân; nghiên cứu đưa các mô
hình cây con, giống mới vào sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia
đình, đặc biệt là các hộ nghèo.
Tập trung ưu tiên triển khai các chính sách về hỗ trợ cho các hộ nghèo trên
địa bàn thành phố.
Xây dựng phát triển các mô hình sản xuất, giảm nghèo có hiệu quả, liên kết
giữa người nghèo với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ chi phí sản xuất, chuyển giao

tiến bộ khoa học kỹ thuật cho lao động, hỗ trợ kết nối người nghèo với thị trường
thông qua phát triển các đơn vị cung cấp các dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
4. Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Triển khai Chính sách đối với đồng bào dân tộc nói chung và hộ nghèo là
người dân tộc nói riêng. Thực hiện Chương trình 135; Chương trình mục tiêu quốc
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Quyết định số
39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác
định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 20212025; Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính về phê
duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2016 2025.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học
bổng, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh nghèo ở các cấp học.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố cân đối đảm bảo nguồn kinh phí để
hỗ trợ cho hộ nghèo bất khả kháng theo kế hoạch đề ra.
7. Phòng Tư pháp thành phố: Thực hiện hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý
miễn phí cho người nghèo, ưu tiên và tập trung hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu,
các thôn đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ
của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước.
8. Trung tâm GDNN và GDTX thành phố: Phối hợp với các xã, phường
lập danh sách các hộ thoát nghèo năm 2021 theo kế hoạch giao của thành phố cần
đạo tạo nghề, giới thiệu việc làm để mở lớp đào tạo theo nhu cầu; đồng thời triển
khai thực hiện tốt các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động
nghèo, cận nghèo, người tàn tật, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn theo quy
định. Bảo đảm tỷ lệ lao động sau đào tạo có trên 80% có việc làm ổn định.
9. Trung tâm Y tế thành phố
Triển khai nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân
dân; đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, DTTS, đảm bảo 100% các đối
tượng được hưởng chính sách về khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT theo quy định.
10. Trung tâm Văn hoá, thể thao - Truyền thông thành phố
Thực hiện tốt chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở; đa dạng hóa các
hoạt động truyền thông, giúp người nghèo tiếp cận các chính sách giảm nghèo,
phổ biến các mô hình giảm nghèo hiệu quả, gương thoát nghèo.
Xây dựng các chương trình truyền thông trên các phương tiện thông tin đại
chúng về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021 (Tổ chức sản
xuất các sản phẩm truyền thông; thực hiện các chương trình, các đợt truyền
thông...).

11. Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Lào Cai: Tiếp
tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện
chính sách ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo để đảm bảo các hộ gia đình có thể
thoát nghèo bền vững; Tiếp tục triển khai chính sách theo Nghị định 100/2015/NĐCP ngày 20/10/2015 về phát triển quản lý nhà ở xã hội.
12. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội
thành phố
Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham
gia thực hiện kế hoạch giảm nghèo; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các
hội viên, đoàn viên và nhân dân thoát nghèo, phát triển kinh tế, ổn định cuộc
sống, vươn lên làm giàu; tổ chức tốt, có hiệu quả tháng cao điểm “Vì người
nghèo” năm 2021.
Tiếp tục triển khai Kế hoạch hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo,
cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở năm 2021. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng
hộ Quỹ “Vì người nghèo” để tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, trợ cấp
cho các hộ nghèo bất khả kháng.
Trên đây, là Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2021
và hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo của UBND thành phố Lào Cai.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy, UBND TP;
- UBMTTQ VN và các Đoàn thể TP;
- Ngân hàng CSXH tỉnh LC;
- Các phòng: LĐTBXH; TC-KH; Kinh tế;
Tư pháp; Giáo dục - Đào tạo TP;
- Văn phòng HĐND&UBND TP;
- Các Trung tâm: VH; Y tế; GDNN-GDTX TP;
- UBND các xã, phường;
- Lưu VT, LĐTBXH (5 bản)
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