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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  
 năm 2023 trên địa bàn Phường Nguyễn Trãi 

––––––––––––– 
  

 Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân 

thành phố1, thực hiện kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân phường2. Ủy ban nhân dân Phường xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn 
Phường Nguyễn Trãi (gọi tắt là Chương trình),  cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát: 

- Nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững, đa chiều, bao trùm, hạn chế tái 
nghèo và phát sinh nghèo. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, đẩy 

nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
nhân dân, giảm khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các nhóm dân cư; 

góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện 
đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo 
tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản ( Y tế, giáo dục, điều kiện 

sống, thông tin, bảo hiểm và trợ giúp xã hội ...). 

- Giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, 

bảo vệ tài nguyên, môi trường. Hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống 
tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia (về 

việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch sinh hoạt và vệ sinh, thông tin…), thích 
ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

- Cải thiện tình trạng dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và 
tầm vóc của trẻ em 0-16 tuổi, góp phần giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em. 

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát huy vai trò của cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững.  

 2. Mục tiêu cụ thể: 

                                                 
1. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố Kon Tum.  
2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 30/5/2022 của Thành ủy Kon Tum tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 

hành Đảng bộ thành phố khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-

2025 trên địa bàn Phường Nguyễn Trãi. 
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Phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,41% ( tương 
đương còn 6 hộ), tương ứng giảm 0,14% so với đầu năm 2023 ( tương đương giảm 

02 hộ). 

- Giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nghèo từng tổ dân phố (tại Phụ lục kèm theo) 

- Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo về y tế, 
giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận dịch vụ thông tin, cụ thể: 

+ Duy trì 100% người nghèo, người cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

+ 100% hộ nghèo có trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. 

 + 90% hộ nghèo có nhà ở đảm bảo chất lượng. 

 + 100% hộ nghèo được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

 + 95% hộ nghèo có hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh. 

 + 85% hộ nghèo được sử dụng dịch vụ viễn thông. 

 + 85% hộ nghèo có tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

 1. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 

nhân dân về thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững: 

 - Thực hiện có hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo đa chiều bền vững đến 
các cấp, các ngành và các tầng lớp nhận dân trên địa bàn; nhất là tuyên truyền vận 

động hộ nghèo hiểu rõ mục tiêu chính sách và nhận thức được trách nhiệm vươn 
lên thoát nghèo, không ỷ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nêu gương, 

động viên khen thưởng kịp thời những hộ nghèo điển hình trong việc tự lực vươn 
lên thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thu đua, nêu gương học tập, 
triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả 

nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tuyên truyền nhằm 
thay đổi nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, phát huy mạnh mẽ 
tính dân chủ, công khai, minh bạch trong triển khai Kế hoạch thực hiện Chương 

trình giảm nghèo.  

 - Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin đến 

tận người dân; đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, giúp người nghèo tiếp cận 
các chính sách giảm nghèo và mô hình giảm nghèo hiệu quả cao. 

 2. Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các cơ chế, chính sách về giảm nghèo, 
nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: 



 

 

3 

 

 - Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận 
nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận dịch vụ 

thông tin,  cụ thể như: 

- Thực hiện có hiệu quả công tác phân công các thành viên ban giảm nghèo  

phụ trách từng tổ dân phố. 

 - Phát triển sản xuất, hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người 

nghèo. Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận 
nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, điện nước sinh hoạt và vệ sinh. Tiếp cận dịch vụ 

thông tin, cụ thể như: 

 + Thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi về giáo dục đối với học sinh,  sinh 

viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nâng cấp cơ sở vật chất, chất lượng dịch 
vụ y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

 + Hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà ở cho hộ nghèo theo hình thức cho vay tín 
dụng ưu đãi huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân. 

 + Vận động nhân dân xây dựng nhà vệ sinh. Tuyên truyền, vận động, nâng 

cao ý thức của người dân về sinh hoạt hợp vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường và 
sức khỏe, kiểm soát, ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải, nước 

thải theo quy định. 

 3. Huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội gắn với giảm 

nghèo bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chương trình, 
dự án giảm nghèo: 

 - Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giảm nghèo, tạo thành phong trào sâu 
rộng, thu hút và động viên sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. 

 - Lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn có vốn hỗ trợ đầu tư cho hộ 
nghèo từ các chương trình dự án. 

 4. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đối với công tác giảm nghèo: 

 Đề nghị Đảng ủy quan tâm, phân công các đoàn thể chính trị - xã hội phụ 

trách từng tổ dân phố về công tác giảm nghèo, chỉ đạo rà soát kỹ các nhóm đối 
tượng nghèo, xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ nghèo, trên cơ sở đó, phân 

công cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ nghèo để tư vấn, giúp đỡ về mọi mặt, đến 
từng hộ để khảo sát, tìm hiểu kỹ về gia cảnh, để trực tiếp tuyên truyền, vận động và 

hướng dẫn giúp đỡ các hộ nghèo chủ động phát triển kinh tế vương lên thoát nghèo. 

 - Thực hiện tốt công tác đối thoại với Nhân dân về chính sách giảm nghèo, 

tiếp nhận thông tin phản ánh của các cơ quan thông tấn báo chí, người dân để kịp 
thời phát hiện và khắc phục những sai sót, khó khăn, vướng mắc trong công tác 

giảm nghèo. 
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 - Sắp xếp bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác giảm 
nghèo tại địa phương, đảm bảo đủ trình độ năng lực, tổ chức thực hiện có hiệu quả 

chương trình giảm nghèo. Xây dựng đội ngũ điều tra viên có chuyên môn thực hiện 
tốt công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác, xác định rõ 

nguyên nhân nghèo để có giải pháp phù hợp. 

 - Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tính chủ động, tích cực của 

người dân trong việc tham gia các hoạt động, chương trình, chính sách giảm nghèo 
tại địa phương với phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”. 

 5. Thực hiện công tác kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng 
mô hình giảm nghèo hiệu quả: 

 - Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, gắn với sơ kết, tổng 
kết rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai chương trình giảm nghèo; 

đảm bảo sự tham gia của người dân trong việc giám sát và đánh giá. 

 - Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả; hỗ trợ các hoạt động 
chuyển giao kỹ thuật để hướng dẫn cách làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

- Chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền những mô hình giảm nghèo, 
những điển hình tiên tiến về tự lực vươn lên thoát nghèo trên địa bàn phường. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Công chức VHXH ( phụ trách lĩnh vực giảm nghèo) phường: 

 - Tham mưu cho UBND phường chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn 
thể  liên quan hỗ trợ xây dựng và thực hiện chương trình giảm nghèo, hướng dẫn 

thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn đào tạo 
cán bộ làm công tác giảm nghèo, dạy nghề cho người nghèo. Tham mưu UBND 

phường chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể, thường 
xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và tham mưu cho UBND phường giải quyết kịp 

thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình. 

 - Phối hợp với các ngành, đoàn thể  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 theo quy định. 

 2.  Công chức Tài chính-Kế toán phường: Tham mưu UBND phường bố 

trí nguồn kinh phí đảm bảo các hoạt động của Chương trình giảm nghèo theo quy 
định; phối hợp với các ban, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các 

nguồn vốn của chương trình. 

3. Công chức tư pháp – Hộ tịch phường: Tham mưu và tổ chức triển khai 

thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, giúp người nghèo nắm bắt 
chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. 
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 4. Công chức Địa chính - xây dựng (Phụ trách lĩnh vực Quản lý đô thị) 
phường: Tham mưu UBND phường khi có chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 

trong việc xây dựng, cải tạo. Tham mưu UBND phường phối hợp với Ủy ban 
MTTQVN và các đoàn thể phường thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người 

nghèo. 

 5. Công chức VHXH ( phụ trách lĩnh vực VHTT) phường: Tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách giảm nghèo; tuyên truyền các mô 
hình, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả về giảm nghèo; tuyên truyền về kết quả 

hoạt động của chương trình, thông qua đó nâng cao trách nhiệm về công tác giảm 
nghèo cho toàn xã hội. 

 Đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ cung cấp thông tin, 
viễn thông, phát thanh, truyền hình. 

 6. Trạm y tế phường: Phối hợp thực hiện chính sách hỗ trợ về y tế trong hệ 
thống ngành, xây dựng kế hoạch thực hiện, hàng năm có giải pháp cụ thể để hỗ trợ 
và thực hiện tốt công tác khám, điều trị bệnh cho người nghèo. Đánh giá hộ nghèo, 

hộ cận nghèo tiếp cận lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe. 

 7. Các trường học trên địa bàn phường: Thực hiện tốt các chính sách trợ 

giúp trong giáo dục cho các em học sinh hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo; xây 
dựng kế hoạch và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tránh nguy cơ học sinh nghèo 

do quá khó khăn dẫn đến bỏ học. Đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận lĩnh 
vực giáo dục. 

 8. Các hội đoàn thể nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã 
hội: Chủ động tham mưu cho UBND phường triển khai các chính sách cho vay đối 

với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đảm bảo đúng quy 
định. 

 9. Các tổ dân phố: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ 
nghèo vươn lên thoát nghèo, thoát nghèo bền vững, phối hợp cùng với các cấp, các 
ngành thực hiện tốt chính sách giảm nghèo; dự kiến danh sách hộ thoát nghèo hàng 

năm, thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

 10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể 

phường: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và 
các đoàn thể chủ trì gắn với chương trình giảm nghèo của phường; đồng thời tiếp 

thu chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực 
hiện chương trình giảm nghèo. Tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện các cuộc 

vận động để giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo về tín dụng, y tế, giáo dục, nhà ở…tiếp 
tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng ‘Quỹ vì người nghèo”; kêu gọi các tổ chức 

cá nhân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo; hướng dẫn và đôn đốc các tổ chức 
thành viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về giảm nghèo 
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có hiệu quả để thực hiện tốt chương trình. Tăng cường công tác giám sát việc thực 
hiện chương trình giảm nghèo của phường đạt hiệu quả cao nhất. 

 Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 
2023 trên địa bàn phường. Căn cứ kế hoạch này yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể 

theo nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
-Phòng LĐ-TB&XH TP (B/c); 
- TT. Đảng  ủy phường; 
- TT. HĐND phường; 
- TT.UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH; 
-  Ban ĐD Ngân hàng CSXH thành phố; 
- CT, Các PCT  UBND phường; 
- Các cán bộ, công chức có liên quan; 
- Các trường học, Trạm y tế (T/h); 
- Lưu: VT, UBND (Hùng). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

    Trần Thị Long 
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