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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 15 /KH-UBND Phường 1,  ngày  09  tháng 02 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác giảm nghèo Phường 1 năm 2018 

_________ 
 

Căn cứ kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND thành phố 

Cao Lãnh về việc thực hiện công tác giảm nghèo thành phố Cao Lãnh năm 2018. 

Để thực hiện tốt kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đạt hiệu quả. Ủy ban nhân dân phường 1 xây dựng kế 

hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2018 như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

- Đầu năm 2017 Phường có 39/2776 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,4 % và 30/2776 

hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,08 % 

Qua điều tra, rà soát đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 

2017. Kết quả không có hộ nghèo mới phát sinh, hộ cận nghèo mới phát sinh là 01 

hộ, hộ thoát nghèo là 12 hộ, đạt tỷ lệ 142.85 % so với kế hoạch. Như vậy cuối năm 

2017 địa bàn phường có 29/2788 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1.04 % và 30/2788 hộ cận 

nghèo, tỷ lệ 1.076 % 

II. MỤC TIÊU: 

Đẩy mạnh tốc độ giảm nghèo một cách bền vững và toàn diện, tạo môi 

trường thuận lợi để người nghèo tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội, cải 

thiện nâng cao mức sống của người nghèo. 

- Phấn đấu thực hiện giảm hộ nghèo năm 2018 là 6.89 % tỷ lệ hộ nghèo so 

với tổng số hộ dân cư, tương đương với 02 hộ, giảm hộ cận nghèo 20 %, tương 

đương 06 hộ. 

- Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội xét cho vay vốn 46 lượt hộ với 

số tiền 1.380.000.000đ. 

- Hỗ trợ cất nhà tình thương cho 03 hộ. 

- Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 65 người thuộc hộ cận nghèo. 

- Miễn, giảm  học phí và các khoản đóng góp cho 260 học sinh thuộc gia đình 

hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

- Dạy nghề nông thôn cho 15 người nghèo, người cận nghèo. 

Thống kê, phân loại, quản lý đối tượng hộ nghèo chặt chẽ để có những giải 

pháp giúp đỡ phù hợp. 

III. PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN QUẢN LÝ, GIẢM HỘ NGHÈO: 
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1. Chỉ tiêu giảm 02 hộ nghèo năm 2018 như sau: (6.89%). 

Khóm Số hộ nghèo Giảm/ số hộ nghèo 

Khóm 2 21 02 

Khóm 3 07 0 

Khóm 4 01 0 

Tổng cộng: 29 02 

2. Chỉ tiêu giảm 06 hộ cận nghèo năm 2018 như sau: (20%). 

Khóm Số hộ cận nghèo Giảm/ số hộ cận nghèo 

Khóm 1 01 0 

Khóm 2 19 02 

Khóm 3 04 02 

Khóm 4 06 02 

Tổng cộng: 30 06 

3. Phân loại và quản lý hộ nghèo: 

* Ban giảm nghèo phân loại 29 hộ nghèo năm 2018 như sau:  

Khóm Loại 1 Loại 2 Loại 3 

Khóm 2 14 07 0 

Khóm 3 07 0 0 

Khóm 4 0 01 0 

Tổng cộng: 21 08 0 

* Ban giảm nghèo phân công quản lý hộ nghèo cụ thể như sau: 

Hội Phụ Nữ 
Phụ trách khóm 2 

Hội Cựu Chiến Binh 

Hội Chữ Thập Đỏ 
Phụ trách khóm 1 + 3 

Hội Người Cao Tuổi 

MTTQ VN Phường Phụ trách khóm  4 

4. Thời gian thực hiện: 

Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2018 đến 30/11/2018. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 
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- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và đối 

tượng chính là người nghèo. Đặc biệt cần khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo trở 

thành khá giả trong từng hộ dân. 

- Các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND phường trong chỉ đạo 

và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội như: tín dụng, y tế, giáo dục,… theo qui 

định của nhà nước. Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô 

đơn không nơi nương tựa, trợ cấp xã hội theo Nghị định 136/NĐ-CP của Chính phủ, 

xét nuôi dưỡng tập trung. 

- Trọng tâm là tập trung hỗ trợ nâng cao nhận thức tay nghề cho người nghèo 

thông qua dự án đào tạo nghề, hướng dẫn cách làm ăn để tạo cho họ có khả năng tự 

tạo việc làm tại chỗ, đi lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoặc tham 

gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Kế hoạch giảm nghèo phải được lồng ghép với các chương trình kinh tế xã 

hội như: thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, 

khóm văn hóa, chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ,… 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban chỉ 

đạo bao gồm cả việc điều tra rà soát hộ nghèo cuối năm để phản ánh đúng thực tế, 

không chạy theo thành tích. Nêu gương người tốt việc tốt ở những hộ nghèo đã 

thoát nghèo, phản ảnh những tiêu cực đối với những hộ trông chờ, ỷ lại. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo năm 2018 các ban, ngành, 

đoàn thể phường cần phải nâng cao vai trò trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ 

và đồng bộ trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện, có sự tham mưu đề xuất kịp 

thời cho UBND phường để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trong quá trình 

thực hiện các ngành phường và Ban nhân dân các khóm cần bám sát nhiệm vụ cụ 

thể như sau: 

1. Ban Giảm nghèo - Việc làm: 

- Theo dõi nắm tình hình hoạt động ở các Khóm, thường xuyên báo cáo về 

UBND phường phản ảnh những khó khăn vướng mắc, đề xuất biện pháp khắc phục. 

- Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức thực hiện 

nội dung của kế hoạch. 

- Phân công cán bộ phụ trách giảm nghèo tham mưu cho Ban giảm nghèo 

phường quản lý tốt đối tượng. 

- Liên hệ Ngân hàng Chính sách Xã hội để được xem xét hỗ trợ vốn cho địa 

phương thực hiện. 

2. Công chức VHXH (phụ trách LĐ-TB&XH) cán bộ Giảm nghèo & 

Việc làm: 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo phù hợp 

với đơn vị mình. Dự kiến danh sách thoát nghèo gửi về phòng Lao động - TB&XH 

Thành phố trước ngày 28/02/2018. Cùng với các khóm tổ chức điều tra, rà soát hộ 
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nghèo vào cuối năm theo hướng dẫn của Sở Lao động - TB&XH tỉnh. Tổng hợp 

báo cáo 06 tháng đầu năm và cuối năm về UBND thành phố và ngành cấp trên theo 

qui định. Đồng thời tham mưu cho UBND phường tổ chức tổng kết cuối năm. 

- Phối hợp cùng các ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn cách làm ăn, hỗ trợ 

điều kiện sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ chi phí học tập cho con em gia 

đình hộ nghèo, dạy nghề cho người nghèo, các hoạt động giám sát, truyền thông 

giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo khi có thiên tai hỏa hoạn và các hoạt động xã hội khác, 

kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch giảm nghèo hàng tháng, quí, năm. 

- Công khai danh sách hộ nghèo tại phường, khóm. Tham mưu với lãnh đạo 

về thực hiện chính sách xã hội được nhà nước hỗ trợ ưu đãi cho hộ nghèo, cận 

nghèo, đề xuất tâm tư nguyện vọng của hộ nghèo, kiểm tra giám sát thực hiện chính 

sách xã hội được công bằng, đúng đối tượng. 

- Củng cố và thường xuyên kiểm tra các tổ tiết kiệm vay vốn, trả nợ, trả lãi 

đúng hạn kỳ. 

- Hàng tháng tổ chức họp mời cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội và các 

đồng chí trong Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội phụ trách từng địa 

bàn dân cư. 

3. Ban Giám hiệu các điểm trường: Thực hiện tốt chế độ miễn giảm học phí 

theo quy định hiện hành. 

4. Trạm Y tế: Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho trẻ em và hộ 

nghèo, tăng cường mạng lưới truyền thông, thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá 

gia đình, nhằm mục tiêu giảm bớt khó khăn, phát triển kinh tế, nuôi con tốt dạy con 

ngoan. 

5. Tư pháp: Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối 

tượng chính sách. Chịu trách nhiệm báo cáo 06 tháng đầu năm và cuối năm cho 

thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo phường về các chính sách trợ giúp pháp lý cho 

người nghèo, số lượt hộ nghèo được tư vấn pháp lý miễn phí để tổng hợp báo cáo 

UBND phường. 

6. Trạm truyền thanh: Thường xuyên tuyên truyền đưa tin nhân rộng các 

điển hình tiên tiến, mô hình cách làm hay, giúp cho hộ nghèo và người dân trong 

phường nắm bắt để nâng cao nhận thức trong công tác giảm nghèo. 

7. Ban nhân dân 05 khóm: Quản lý chặt danh sách hộ nghèo, cận nghèo, 

tham mưu cho chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch giảm nghèo phù hợp với khóm 

mình. Định kỳ báo cáo những thuận lợi, khó khăn về Ban chỉ đạo giảm nghèo và 

UBND phường. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ VN và các đoàn thể phường: Có kế hoạch quán 

triệt trong đoàn viên, hội viên, Ban công tác Mặt trận của các khóm thực hiện có 

hiệu quả công tác Giảm nghèo, tổ chức vận động quỹ vì người nghèo, tổ chức tuyên 

truyền hướng dẫn người Việt Nam đi lao động nước ngoài có thời hạn… Vận động 

các hộ nghèo, cận nghèo tham gia vào các tổ chức đoàn thể ở cơ sở đăng ký phấn 

đấu thoát nghèo trong năm. 
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Xem đây là cuộc vận động thực hiện Chủ trương lớn của Đảng, góp phần 

hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ Đảng bộ. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác Giảm nghèo Phường 1 năm 2018, 

Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các ngành, đoàn thể có liên quan và BND các 

Khóm thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Phòng LĐTB&XH TPCL; KT. CHỦ TỊCH 
- TT: Đảng ủy, HĐND phường; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, PCT UBND phường;  
- Thành viên BCĐ GN-VL phường;  
- Lưu: VT.  
  
  
 Phạm Văn Hầu 
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