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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chƣơng trình Mục tiêu Quốc 

gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 19/9/2022 của UBND huyện 

Tủa Chùa về việc thực hiện Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực 

hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; Quyết định 

số 1682/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về việc thành lập 

Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chƣơng trình Mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022; Thông báo số 312/KH-

ĐKT ngày 29/11/2022 của Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chƣơng 

trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 

2022 (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra).  

Qua kiểm tra, giám sát, đánh giá trực tiếp tại 10 xã, 01 thị trấn và kiểm 

tra gián tiếp qua báo cáo 01 xã. Đoàn kiểm tra báo cáo đánh giá kết quả kiểm 

tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chƣơng trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 -2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình), với những 

nội dung nhƣ sau: 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Sau khi có chủ trƣơng, cũng nhƣ các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn của các cấp, 

các ngành về việc thực hiện Chƣơng trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện Chƣơng 

trình bằng các văn bản tổ chức triển khai thực hiện cơ bản theo hƣớng dẫn quy định 

tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ nhƣ: Thành lập 

Ban chỉ đạo; thành lập Ban quản lý cấp xã; thành lập Ban phát triển thôn; xây dựng 

kế hoạch thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025; xây dựng kế hoạch năm thực hiện Chƣơng trình. Ngoài ra UBND các 

xã, thị trấn còn ban hành một số văn bản liên quan đến công tác tổ chức triển khai 

thực hiện Chƣơng trình; 

Công tác tuyên truyền, phổ biến: UBND xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến các chính sách trực tiếp qua các cuộc họp, hội nghị đến các ban ngành, 

đoàn thể xã, trƣởng các thôn bản về mục tiêu của Chƣơng trình. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN CỦA 

CHƢƠNG TRÌNH  

1. Dự án 1 (Tiểu dự án 1) Hỗ trợ đầu tƣ phát triển hạ tầng kinh tế - xã 

hội các huyện nghèo: Từ nguồn sự nghiệp UBND các xã, thị trấn đã đƣợc UBND 
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huyện đƣợc bố trí 1.926 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ đầu tƣ phát triển hạ tầng 

kinh tế - xã hội cho các xã, thị trấn. Hiện tại UBND các xã, thị trấn đang tiến hành 

tổ chức triển khai thực hiện, ƣớc đến hết năm 2022 thực hiện hoàn thành 100% 

nguồn vốn đƣợc giao. 

(có biểu số 4 chi tiết kèm theo) 

2. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo:  

- Từ nguồn vốn sự nghiệp bổ sung năm 2021, UBND huyện đƣợc bố trí giao 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.146 triệu đồng, để thực hiện hỗ trợ 

05 dự án hỗ trợ cho 192 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. 

- UBND huyện đã bố trí 3.320 triệu đồng cho UBND các xã, thị trấn để thực 

hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Tại thời điểm 

kiểm tra, giám sát UBND các xã, thị trấn chƣa thực hiện hỗ trợ đƣợc cho nhân dân 

trên địa bàn do chƣa có văn bản hƣớng dẫn cụ thể của các cấp, các ngành về định 

mức hỗ trợ của dự án.  

Dự kiến trong thời gian tới UBND các xã, thị trấn sẽ tổ chức thực hiện hỗ trợ 

cho 176 hộ mua cây, con giống, máy móc nông nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất 

cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với tổng kinh phí ƣớc thực 

hiện đạt 100% nguồn vốn đƣợc giao.. 

(có biểu số 5 chi tiết kèm theo) 

 3. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dƣỡng:  

3.1. Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp: Từ nguồn sự nghiệp UBND các xã, thị trấn đã đƣợc UBND huyện đƣợc 

bố trí 1.408 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp. Tại thời điểm kiểm tra, giám sát UBND các xã, thị trấn chƣa thực hiện hỗ 

trợ đƣợc cho nhân dân trên địa bàn do chƣa có văn bản hƣớng dẫn cụ thể của các 

cấp, các ngành về định mức hỗ trợ của tiểu dự án. Dự kiến trong thời gian tới 

UBND các xã, thị trấn sẽ tổ chức thực hiện hỗ trợ cho 111 hộ mua máy móc nông 

nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo với tổng kinh phí ƣớc thực hiện đạt 100% nguồn vốn đƣợc giao. 

(có biểu số 6 chi tiết kèm theo) 

3.2. Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dƣỡng: UBND các xã, thị trấn đã phối 

hợp với các Phòng, ban liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của dự 

án. Trong năm 2022 UBND các xã, thị trấn không đƣợc bố trí nguồn vốn để tổ 

chức triển khai thực hiện tiểu dự án. 

(có biểu số 7 chi tiết kèm theo) 

4. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững: UBND 

các xã, thị trấn đã phối hợp với các Phòng, ban liên quan tổ chức triển khai thực 

hiện các hoạt động của dự án. Trong năm 2022 UBND các xã, thị trấn không đƣợc 

bố trí nguồn vốn để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của dự án.  
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4.1. Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng 

khó khăn: UBND các xã, thị trấn đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thƣờng xuyên huyện tổ chức mở 15 lớp đào tạo nghề cho 515 

học viên học nghề trên địa bàn. 

(có biểu số 8 chi tiết kèm theo) 

4.2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài theo 

hợp đồng: UBND các xã, thị trấn đã phối hợp với Phòng Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội huyện tổ chức thực hiện các hoạt động của tiểu dự án. Trong năm 2022 

đã tổ chức tuyên truyền cho 421 cán bộ cơ sở và đƣa 03 ngƣời lao động đi làm việc 

ở nƣớc ngoài theo hợp đồng. 

(có biểu số 9 chi tiết kèm theo) 

4.3. Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững: UBND các xã, thị trấn đã 

phối hợp với Phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội huyện tổ chức thực hiện 

các hoạt động của tiểu dự án. Trong năm 2022 đã tổ chức tuyên truyền cho 421 cán 

bộ cơ sở về mục địch của tiểu dự án. 

(có biểu số 10 chi tiết kèm theo) 

5. Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các 

huyện nghèo: Từ nguồn vốn Chƣơng trình Mái ấm nghĩa tình và an sinh xã hội 

năm 2022, UBND các xã, thị trấn đã phối hợp với UBMTTQ huyện thực hiện hỗ 

trợ xây mới 366 căn nhà cho các hộ nghèo, với tổng số tiền huy động thực hiện hỗ 

trợ 20.210 triệu đồng. Giải ngân 100% nguồn hỗ trợ. 

(có biểu số 11 chi tiết kèm theo) 

6. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

6.1. Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin: UBND các xã, thị trấn đã 

phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động của tiểu 

dự án. Trong năm 2022 UBND các xã, thị trấn không đƣợc bố trí nguồn vốn để tổ 

chức triển khai thực hiện các hoạt động của tiểu dự án. 

(có biểu số 12 chi tiết kèm theo) 

6.2. Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều: UBND các xã, 

thị trấn đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt 

động của tiểu dự án. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của công 

tác giảm nghèo đến nhân dân trên địa bàn qua các hình thức nhƣ: phát tờ rơi, treo 

Băng Zon tuyên truyền. Trong năm 2022 UBND các xã, thị trấn không đƣợc bố trí 

nguồn vốn để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của tiểu dự án. 

(có biểu số 13 chi tiết kèm theo) 

7. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chƣơng trình 

7.1. Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chƣơng trình: UBND 

các xã, thị trấn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung của dự án, cử cán bộ, công chức xã, cán bộ làm công tác 
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giảm nghèo cấp thôn, bản tham gia các lớp tập huấn do cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức 

(cấp xã mỗi xã cử: 05 - 06 cán bộ, công chức tham gia tập huấn; cấp thôn: mỗi 

thôn 03 cán bộ là Bí thƣ thôn, Trƣởng thôn và Trƣởng Ban MTTQ thôn). Trong 

năm 2022 UBND các xã, thị trấn không đƣợc bố trí nguồn vốn để tổ chức triển 

khai thực hiện tiểu dự án. 

(có biểu số 14 chi tiết kèm theo) 

7.2. Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá:  UBND các xã, thị trấn đã phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của dự 

án. Trong năm 2022 UBND các xã, thị trấn không đƣợc bố trí nguồn vốn để tổ 

chức triển khai thực hiện tiểu dự án. 

(có biểu số 15 chi tiết kèm theo) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Ƣu điểm 

a) Công tác tổ chức triển khai thực hiện Chƣơng trình 

- Bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chƣơng trình đƣợc thành lập, kiện toàn, 

có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên và đảm bảo theo quy định của cấp trên, 

các thành viên đã tích cực chỉ đạo, giúp đỡ địa phƣơng trong quá trình triển khai thực 

hiện cơ bản theo đúng nhiệm vụ đƣợc phân công; Ban quản lý các xã, thị trấn thực 

hiện các Chƣơng trình MTQG giai đoạn 2021-2025 cấp xã đã giúp UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động của Chƣơng trình. 

Hƣớng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn, bản 

hoạt động, kịp thời giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vƣớng mắc gặp phải trong quá 

trình triển khai thực hiện Chƣơng trình;  

- UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch giai đoạn, kế hoạch 

hằng năm, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch cũng nhƣ văn bản hƣớng dẫn; 

- Công tác thông tin, tuyên truyền đƣợc thực hiện với nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú, rộng khắp đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự 

đồng thuận trong thực hiện các Chƣơng trình; nhận thức của phần lớn cán bộ và 

ngƣời dân về công tác giảm nghèo có sự chuyển biến rõ rệt, ý thức và trách nhiệm 

làm chủ của ngƣời dân trong công tác giảm nghèo từng bƣớc đƣợc nâng lên rõ rệt;  

- Các dự án, tiểu dự án thuộc Chƣơng trình giảm nghèo bền vững cơ bản 

đƣợc triển khai thực hiện; 

- Cấp xã đã phát huy vai trò của giám sát cộng đồng trong giám sát thực hiện các 

chính sách giảm nghèo tại xã; năng lực quản lý, điều hành, thực hiện chƣơng trình của 

cán bộ làm công tác giảm nghèo ở thôn, bản dần từng bƣớc đƣợc nâng cao, là lực lƣợng 

nòng cốt triển khai thực hiện Chƣơng trình và tuyên truyền, phổ biến các chính sách 

giảm nghèo đến nhân dân đƣợc biết và thực hiện. 

b) Tồn tại, hạn chế  

- Các văn bản tổ chức triển khai thực hiện Chƣơng trình các xã, thị trấn còn 

một số tồn tại nhƣ: 
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+ Đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm thấp hơn so với 

mục tiêu Nghị Quyết đề ra (các huyện nghèo giảm bình quân 5,5%/năm); 

+ Các xã: Tả Phìn, Xá Nhè chƣa xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện chƣơng trình giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch thực hiện Chƣơng trình giai 

đoạn 2021-2025 và Kế hoạch thực hiện năm 2022 chƣa bám sát kế hoạch của 

huyện; kế hoạch ghi chung chung, chƣa xác định nguồn kinh phí, nội dung thực 

hiện, chƣa phân công tổ chức thực hiện cho các bộ phận chuyên môn tổ chức triển 

khai thực hiện (trừ xã Trung Thu) 

+ Công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban 

Quản lý xã còn chung chung chƣa phân rõ nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban 

quản lý cấp xã. 

- Dự án 1: Hỗ trợ đầu tƣ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: Hiện nay tất cả 

các xã, thị trấn mới lập xong hồ sơ, đang trình các phòng chuyên môn của huyện 

th m định, chƣa triển khai thi công nên có thể không đảm bảo thời gian thực hiện 

dự án và giải ngân nguồn vốn; 

- Dự án 2, tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 đƣợc bố trí giao nguồn thực hiện, tuy 

nhiên tại thời điểm kiểm tra, giám sát UBND các xã, thị trấn chƣa thực hiện hỗ trợ 

đƣợc cho ngƣời dân do còn thiếu văn bản hƣớng dẫn cụ thể của cấp trên. 

- Công tác phối hợp thực hiện các hoạt động của Chƣơng trình giữa các thành 

viên Ban quản lý cấp xã đôi khi chƣa chặt chẽ, chƣa phát huy hết vai trò, chức năng 

nhiệm vụ giúp việc cho BCĐ; Một số công chức chuyên môn xã chƣa nghiên cứu các 

văn bản hƣớng dẫn thực hiện, cá biệt có thành viên ban chỉ đạo cấp xã (Tủa Thàng) 

không biết tên 3 Chƣơng trình mục tiêu quốc gia đang triển khai trên địa bàn xã; 

- Công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo của nhiều thành viên Ban quản lý cấp xã 

đƣợc giao nhiệm vụ thực hiện Chƣơng trình chƣa thƣờng xuyên, chƣa hiệu quả, một số 

thành viên chƣa tuân thủ thời hạn báo cáo. 

IV. KIẾN NGHỊ CỦA UBND CÁC XÃ 

- UBND tỉnh có hƣớng dẫn chi tiết việc thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đƣợc 

giao cho chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

- Hằng năm UBND tỉnh và huyện sớm phân bổ các nguồn vốn cho chƣơng trình 

giảm nghèo để UBND các xã chủ động triển khai thực hiện. 

- UBND tỉnh bổ sung danh mục hỗ trợ giống ngựa vào danh mục hỗ trợ trên địa 

bàn. 

- UBND huyện và các phòng ban cử cán bộ, công chức giúp xã triển khai thực 

hiện các nguồn vốn cho chƣơng trình giảm nghèo đúng quy định và tiến độ. 

V. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂN TRA 

- Đề nghị các xã, thị trấn điều chỉnh mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 

hàng năm trong kế hoạch triển khai thực hiện Chƣơng trình phù hợp với mục tiêu Nghị 

Quyết đề ra (các huyện nghèo giảm bình quân 5,5%/năm); 
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- Đề nghị UBND các xã: Tả Phìn, Xá Nhè xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai 

thực hiện Chƣơng trình; 

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn hằng năm xây dựng kế hoạch năm thực hiện 

chƣơng trình;  xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện từng dự án, tiểu dự án trên địa bàn; 

- Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, 

Ban Quản lý cấp xã. 

- Tiếp tục triển tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ của Chƣơng 

trình; Thực hiện quyết toán các nội dung của các dự án thành phần theo quy định. 

Trên đây là kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chƣơng trình Mục 

tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên BCĐ các CTMTQG huyện; 

- Lƣu: VT.  

 

 

KT. TRƢỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƢỞNG ĐOÀN 

 
 

 

 

 

 

TRƢỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG – 

THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Nguyễn Duy Hiệu 
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