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KẾ HOẠCH 

Thực hiện một số giải pháp giảm nghèo năm 2020 

 

 Thực hiện Công văn số 209/UBND-LĐTBXH ngày 6/02/2020 của UBND 

thành phố về việc giao rà soát, lập danh sách cụ thể nhóm hộ nghèo, hộ cận 

nghèo để tập trung các giải pháp thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2020; 

Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND thành phố về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2020; Thời gian qua, công tác giảm 

nghèo và rà soát hộ nghèo đã được cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị 

từ phường đến tổ dân phố quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp 

thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường 

sau rà soát cuối năm 2019 còn 1,97% tương ứng với 23 hộ nghèo, hộ cận nghèo 

còn 2,4% tương ứng với 28 hộ. 

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội năm 2020, 

đồng thời thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, hộ 

cận nghèo; tiếp tục tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, tự vươn lên phát triển 

kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Ủy ban nhân dân phường Văn Yên xây 

dựng Kế hoạch thực hiện một số giải pháp giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn 

như sau: 

I. MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO 

1. Mục tiêu tổng quát: 

- Giảm nghèo và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ hết sức quan trọng 

trong việc ổn định an sinh xã hội. Giảm hộ nghèo, tăng hộ có thu nhập khá là 

một nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, người dân có 

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

- Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân, hướng dẫn người 

dân tích cực tham gia phát triển sản xuất, tăng thu nhập tự vươn lên thoát nghèo, 

tránh tư tưởng, tâm lý “không muốn thoát nghèo” trông chờ, ỷ lại để hưởng các 

chính sách của Nhà nước. Thông qua rà soát phân nhóm hộ nghèo cụ thể, nhận 

dạng hộ nghèo kiên quyết đưa ra khỏi danh sách những hộ nghèo, hộ cận nghèo 

không đúng quy định.  

2. Mục tiêu cụ thể trong năm 2020: 

 - Phấn đấu giảm từ 8 hộ nghèo theo chỉ tiêu UBND thành phố giao, giảm 

tỷ lệ hộ nghèo từ 1,97% xuống còn 1,29% trong năm 2020. Tỷ lệ hộ cận nghèo 

giảm còn dưới 2,5%.  



- Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng các chế độ, chính 

sách ưu đãi của nhà nước như: BHYT, vay vốn ưu đãi, chi phí học tập, học 

nghề, xuất khẩu lao động…và được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.  

- Xây mới, sữa chữa cho 3-4 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. 

- Xây dựng phương án, đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhận đỡ 

đầu, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đối với nhóm hộ nghèo bảo trợ xã hội (là hộ có ít nhất một thành viên 

hưởng chính sách trợ cấp xã hội và các thành viên còn lại không có khả năng lao 

động): 

Hiện nay phường có 14 hộ nghèo BTXH (Hòa Bình 1 hộ, Văn Thịnh 8 hộ, 

Văn Phúc 5 hộ): có 4 hộ người cao tuổi cô đơn đã được tỉnh hỗ trợ thu nhập theo 

Nghị quyết 151/HĐND; 3 hộ trên 80 tuổi, 5 hộ người khuyết tật được Tập đoàn 

Vingroup hỗ trợ thu nhập trên mức chuẩn nghèo, UBND phường phối hợp với 

MTTQ và các đoàn thể phân công các đoàn thể tiếp tục đỡ đầu, vận động cộng 

đồng dân cư đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo nâng cao mức sống. 

 - Đối với hộ nghèo chỉ có người cao tuổi mà có con, cháu ở riêng (6 hộ: 

Văn Thịnh 4 hộ, Văn Phúc 2 hộ): UBND, UBMTTQ, các đoàn thể vận động các 

con, cháu hỗ trợ thu nhập để nuôi dưỡng cha, mẹ để thoát nghèo, hoặc vận động 

cha mẹ về ở với con cháu. 

- Đối với hộ nghèo cao tuổi là người có công, không phải hộ nghèo BTXH 

(2 hộ ở Văn Thịnh): được tỉnh hỗ trợ thu nhập theo Nghị quyết 151/HĐND, đề 

nghị Hội cựu chiến binh tiếp tục đỡ đầu, hướng tới thoát nghèo. 

2. Đối với nhóm hộ nghèo có thành viên trong độ tuổi lao động (hộ có 

khả năng thoát nghèo): 7 hộ 

- Đối với hộ nghèo có người khuyết tật nặng (Tây Yên 1 hộ, Hòa Bình 1 

hộ) UBND phường phân loại hộ chính xác, mức độ khó khăn của hộ để có biện 

pháp giúp đỡ, hướng dẫn hộ có thành viên khác trong độ tuổi lao động phát triển 

sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập tự ổn định cuộc sống. Đề nghị đoàn thanh 

niên đỡ đầu. 

- Đối với hộ nghèo do nguyên nhân có thành viên ốm đau, bệnh hiểm nghèo (5 

hộ) cần thẻ bảo hiểm y tế: UBND phường phối hợp với UBMTTQ kêu gọi doanh 

nghiệp hỗ trợ một thẻ bảo hiểm y tế để hộ đó không rơi vào hộ nghèo do nguyên 

nhân thiếu thẻ Bảo hiểm y tế. Đề nghị hội nông dân đỡ đầu 2 hộ, hội phụ nữ đỡ đầu 3 

hộ. 

+ Hộ có thành viên trong độ tuổi đi xuất khẩu lao động: UBND phường phối 

hợp với tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân tuyên truyền, hướng dẫn các 

thành viên trong độ tuổi trực tiếp trung tâm dịch vụ việc làm để được tư vấn về xuất 

khẩu lao động và liên hệ với Ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn thủ tục vay vốn 

đi xuất khẩu lao động. 

+ Hộ có thành viên trong độ tuổi học nghề, có nhu cầu học nghề tìm kiếm việc 

làm: chính quyền UBND phường, tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ tuyên truyền vận 



động các em thuộc hộ nghèo tham gia học nghề tại các trường nghề nhằm tạo cơ hội 

cho đối tượng học nghề có cơ hội tìm kiếm việc làm, giải quyết việc làm tại chỗ. 

+ Hộ thiếu vốn sản xuất, kinh doanh: UBND phường phối hợp với các 

đoàn thể có thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đang 

sinh hoạt tại đoàn thể, từ đó khảo sát nhu cầu và khả năng tiếp cận nguồn vốn 

đối với hộ có thành viên có khả năng lao động, lập danh sách, địa chỉ cụ thể, đề 

xuất ngân hàng chính sách xã hội cho các hộ vay vốn lãi suất ưu đãi, phân công 

các đoàn thể hướng dẫn, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

trong vòng 3 năm vay vốn, phát triển sản xuất như chăn nuôi gà, bò vịt; bò....; 

hoặc kinh doanh dịch vụ góp phần tăng thu nhập để thoát nghèo. 

3. Đối với các hộ nghèo thiếu hụt các tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản: 

- Đối với hộ nghèo có nhà ở do xuống cấp, hư hỏng nhưng không có điều kiện 

tự cải thiện nhà ở (6 hộ): UBND phối hợp UBMTTQ khảo sát cụ thể thực trạng, nhu 

cầu làm nhà ở thực sự (ngoài 3 hộ được tập đoàn Vingroup hỗ trợ làm nhà), lập danh 

sách cụ thể theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống đề xuất UBMTTQ thành phố kêu gọi 

các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ làm nhà ở.   

- Đối với nhóm hộ thiếu nhà xí hợp vệ sinh (5 hộ), phương tiện nghe, nhìn 

(6 hộ): UBND phường phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc huy động quỹ vì 

người nghèo các cấp, vận động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng hố xí bán tự hoại và 

mua sắm các phương tiện nghe nhìn…, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tại địa bàn hỗ trợ góp phần giảm hộ nghèo theo 

tiêu chí đa chiều. 

4. Phân công cụ thể các tổ chức, đoàn thể nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ 

nghèo như sau: 

+ Đề nghị Đoàn thanh niên: nhận đỡ đầu, giúp đỡ thoát nghèo năm 2020 

đối với các hộ: Trần Đức Thuận (Tây Yên), Trần Thị Hương (Hòa Bình). Tiếp 

tục quan tâm, giúp đỡ, cải thiện cuộc sống đối với hộ Lê Hữu Hợp (Văn Thịnh). 

+ Đề nghị Hội phụ nữ: nhận đỡ đầu, giúp đỡ thoát nghèo năm 2020 đối với 

các hộ: Nguyễn Thị Minh (Tân Yên), Trần Thị Bốn (Hòa Bình), Lê Thị Cúc 

(Văn Thịnh). Tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, cải thiện cuộc sống đối với các hộ Lê 

Thị Cúc (Hòa Bình), Lê Thị Năm, Lê Thị Thanh, Nguyễn Thị Vịnh (Văn 

Thịnh), Lê Thị Tam (Văn Phúc). 

+ Đề nghị Hội nông dân: nhận đỡ đầu, giúp đỡ thoát nghèo năm 2020 đối 

với các hộ: Phạn Thị Hòa (Tân Yên), Phạm Văn Hiền (Văn Phúc). Tiếp tục quan 

tâm, giúp đỡ, cải thiện cuộc sống đối với các hộ Lê Thị Nga (Tân Yên), Lê Thị 

Xuân (Văn Thịnh), Lê Hữu Thịnh (Văn Phúc). 

+ Đề nghị Hội Cựu chiến binh: nhận đỡ đầu, giúp đỡ cải thiện cuộc sống 

đối với các hộ Trần Quốc Phú, Trần Văn Công (Văn Thịnh), Lê Thị Mận, Lê 

Thị Loan (Văn Phúc). 

+ Đối với chính quyền: quan tâm, giúp đỡ thoát nghèo năm 2020 đối với 

các hộ: Trần Thị Xuân (Văn Thịnh). Tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, cải thiện cuộc 

sống đối với hộ Lê Đình Phúc, Phan Văn Tám (Văn Thịnh). 



III. Tổ chức thực hiện: 

1. Công chức văn hóa xã hội: 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm. 

- Kịp thời nắm bắt thông tin, chủ trương, chính sách; tuyên truyền, phổ 

biến đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; tạo điều kiện để hộ nghèo được tiếp cận 

các chính sách an sinh của nhà nước. 

- Lập kế hoạch điều tra, phân loại hộ, xác định nguyên nhân dẫn đến nghèo 

để có giải pháp giúp đỡ một cách hiệu quả, đảm bảo công tác giảm nghèo mang 

tính bền vững;  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện công tác 

giảm nghèo, báo cáo Ban giảm nghèo phường theo tháng/quý. 

2. Ban chỉ đạo giảm nghèo: căn cứ vào mục tiêu của Kế hoạch, thường 

xuyên chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 có hiệu quả. 

- 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.  

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên 

phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập mang tính bền vững. Thường xuyên thông 

tin về kết quả giảm nghèo, nêu các gương sáng về các hộ tự vươn lên thoát 

nghèo để nhân rộng điển hình. 

3. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của 

người dân, hướng dẫn người dân tích cực tham gia phát triển sản xuất, tăng thu 

nhập tự vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng, tâm lý “không muốn thoát nghèo” 

trông chờ, ỷ lại để hưởng các chính sách của Nhà nước.  

- Phối hợp, thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo; động viên, giúp 

đỡ, huy động nguồn lực hỗ trợ các đoàn viên, hội viên là hộ nghèo giảm bớt khó 

khăn, tích cực phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, sớm thoát nghèo, hoàn thành 

các tiêu chí đề ra. 

- Tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch đăng ký giúp đỡ hộ nghèo thoát 

nghèo năm 2020. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động cho lao động thuộc 

hộ nghèo, cận nghèo gắn với việc giải quyết việc làm.  

2. Các Tổ dân phố: 

- Tuyên truyền, khuyến khích người nghèo, người cận nghèo tăng gia sản 

xuất, tham gia học nghề để giải quyết việc làm tại chỗ. Khuyến khích thành lập 

các tổ, nhóm sản xuất, chăn nuôi theo mô hình tập thể như: nuôi gà, vịt, trồng 



cây ăn quả, kinh doanh dịch vụ… để cùng chung sức gia tăng kinh tế, góp phần 

thoát nghèo, xây dựng đời sống ấm no. 

- Kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, các hộ có kinh tế khá trong tổ dân 

phố hỗ trợ bằng tinh thần, vật chất giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm 

nguồn vốn làm ăn để thoát nghèo bền vững. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện một số gải pháp giảm nghèo năm 2020 

phường Văn Yên, đề nghị các ngành có liên quan căn cứ kế hoạch để thực hiện 

có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND TP (Phòng LĐ-TBXH TP (b/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND phường;  

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND; 

- CT MTTQ và Trưởng các đoàn thể; 

- Các TDP; 

- Lưu: VP, VHXH; 

- Gửi: Bản điện tử. 
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