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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND Tủa Chùa, ngày          tháng  6  năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  

và các chính sách giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2022 

 Căn cứ Công văn số 1300/SLĐTBXH-BTXH ngày 13/6/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm 

nghèo 6 tháng đầu năm 2022. UBND huyện Tủa Chùa báo cáo kết quả thực hiện 

trên địa bàn huyện như sau:  

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 Tủa Chùa là huyện vùng cao, cách trung tâm tỉnh Điện Biên 122 km, có 

diện tích tự nhiên là 68.414 ha, gồm 12 đơn vị hành chính (11 xã và 01 thị trấn), 

dân số trung bình toàn huyện trên 6 vạn người, với 7 dân tộc (Mông, Thái, Dao, 

Xạ Phang (Hoa), Khơ Mú, Kinh, Phù Lá trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) 

chiếm 94%. Hiện nay, toàn huyện có 5.475 hộ nghèo, chiếm 46,2% tổng số hộ 

trong huyện; số hộ cận nghèo 1.841 hộ, chiếm 15,6% tổng số hộ trong huyện. 

Tủa Chùa là một trong các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trong cả nước và được 

thụ hưởng chính sách thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai 

đoạn 2021-2025; số người trong độ tuổi lao động 36.013 người, chiếm tỷ lệ 58% 

so với dân số; tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 30,28% so với lực lượng lao 

động trên địa bàn.  

 II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Để tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã cụ 

thể hóa, đưa mục tiêu giảm nghèo vào Nghị quyết Đại hội Đảng, đề ra mục tiêu 

phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, nhằm tạo nhiều việc 

làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, cải 

thiện đời sống nhân dân trong huyện
1
; 

- Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, 

huyện Tủa Chùa đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

                                                 
1
 Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa về chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về 

phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo 

bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 

11/3/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về việc Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

huyện Tủa Chùa giai đoạn 2021-2025; Báo cáo số 150/BC-UBND ngày 25/3/2022 của UBND huyện Tủa Chùa 

về việc đề xuất nội dung, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn 

huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021-2025. 
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huyện Tủa Chùa giai đoạn 2021-2025; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 

viên; kịp thời phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

bằng những hình thức phù hợp; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, 

của tỉnh.  

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách 

- Công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ 

thể hóa chủ trương, chính sách giảm nghèo từ Trung ương đến với người dân địa 

phương vùng dân tộc thiểu số miền núi đã tạo ra sự đồng thuận trong triển khai 

các Chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành chỉ 

tiêu kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm; 

- Trong năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 

các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trên địa bàn huyện triển khai đến 

cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn huyện được thực hiện trực tiếp trong các hội 

nghị, cuộc họp ở các cấp và thực hiện gián tiếp bằng văn bản, truyền thanh, truyền 

hình,... với các nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, các quy 

định chính sách pháp luật của Nhà nước về CTMTQG;  

- Qua công tác tuyên truyền, năng lực của cán bộ, công chức được nâng 

cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhận thức của nhân dân cũng được 

nâng lên, giảm dần người có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà 

nước, thay vào đó là ý thức tự lực tự cường, quyết tâm vượt lên thoát khỏi hoàn 

cảnh khó khăn, biết phân công lao động hợp lý, chi tiêu có kế hoạch để đưa gia 

đình thoát khỏi tình trạng đói nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHƢƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 

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

hội các huyện nghèo: UBND huyện đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chuẩn 

bị đầu tư 05 dự án tại Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến 

khởi công năm 2022, tuy nhiên dự án chưa được bố trí nguồn vốn tổ chức triển 

khai thực hiện. 

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

UBND huyện đã được bố trí từ kinh phí nguồn giao bổ sung năm 2021: 2.146 

triệu đồng (hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế 1.717 triệu đồng; Nhân 

rộng mô hình giảm nghèo 429 triệu đồng). Hiện tại, UBND huyện đã giao cho 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức triển khai thực hiện 

các nội dung hỗ trợ trên địa bàn. 

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

tiến hành tổ chức triển khai thực hiện, dự án chưa được bố trí nguồn vốn tổ chức 

triển khai thực hiện. 
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4. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững: Đang 

tiến hành tổ chức triển khai thực hiện, dự án chưa được bố trí nguồn vốn tổ chức 

triển khai thực hiện. 

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

huyện nghèo: Đang tiến hành tổ chức triển khai thực hiện, dự án chưa được bố 

trí nguồn vốn tổ chức triển khai thực hiện. 

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

tổ chức triển khai thực hiện, dự án chưa được bố trí nguồn vốn tổ chức triển khai 

thực hiện. 

7. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chƣơng trình: 
Đang tiến hành tổ chức triển khai thực hiện, dự án chưa được bố trí nguồn vốn 

tổ chức triển khai thực hiện. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH TIẾP CẬN CÁC 

CHIỀU THIẾU HỤT 

1. Việc làm: Duy trì việc làm thường xuyên 36.013 người, tạo việc làm 

mới 480 người, đạt 64% so với kế hoach; phối hợp với các công ty, doanh 

nghiệp tuyên truyền, tư vấn và tuyển dụng trên 100 lao động đi làm việc trong 

nước theo hợp đồng, trong đó có 01 đi lao động ngoài nước. 

2. Y tế (tiêu chí Quốc gia về y tế): Duy trì 12/12 trạm y tế cấp xã có đủ 

điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 11/12 xã, thị trấn có cơ sở vật 

chất đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 

96,09%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi TB chiếm 26,3%, có 

8/12 xã, thị trấn có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi đạt ≤ 26,7%. 

3. Giáo dục: Toàn huyện có 36 trường khu vực nông thôn, trong đó có 13 

trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 36,1%. Đến nay có 02/11 xã có số trường 

học có cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định. 

Duy trì 11/11 xã đạt chuẩn phổ cập các cấp học; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 

được tiếp tục học THPT, GDTX trung bình đạt 78,4%; tỷ lệ lao động qua đào 

tạo trung bình đạt 21,5% (có 3/11 xã đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo ≥ 25%). 

4. Nhà ở: Theo thống kê sơ bộ trên địa bàn hiện còn hơn 1.006 nhà tạm, 

nhà dột nát không đạt tiêu chuẩn; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn bộ xây dựng còn 

thấp chưa đạt yêu cầu tiêu chí ≥ 75%. 

5. Nƣớc sinh hoạt và vệ sinh: Duy trì tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng 

nước sinh soạt hợp vệ sinh là đạt 82,4%; Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt 30,7%.  

6. Tiếp cận thông tin: Duy trì 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, 

11/11 xã có dịch vụ viễn thông internet công cộng tại trung tâm xã và có ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành; 01/11 xã có hệ thống loa đài 

truyền thanh đến tận các thôn, bản phục vụ công tác thông tin, truyền thông.  
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 V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Thu nhập bình quân tính đến năm 2022: Thu nhập bình quân đầu 

người ước thực hiện đến hết năm 2022 đạt mức 18 triệu đồng/người/năm, đạt 

46,1% so với mục tiêu đề ra (39 triệu đồng/người/năm). 

2. Mục tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo: Theo kế hoạch đề ra năm 2022 giảm 

tỷ hộ hộ nghèo từ 46,2%  xuống còn 40,7% (giảm 5,5% so với năm 2021). Xây 

dựng kế hoạch, tập trung đầu tư nguồn lực, phấu đấu đến năm 2025 có 5 xã 

thoát khỏi xã đ c biệt khó khăn gồm các xã: Mường Đun, Tủa Thàng, Trung 

Thu, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng.  

3. Mục tiêu số xã có đƣờng ô tô đến trung tâm xã, hộ dân đƣợc dùng 

điện: Duy trì 11/11 xã có đường ô tô đến trung tâm xã và đi được quanh năm, 

đạt tỷ lệ 100% so với mục tiêu đề ra; 11/11 xã có điện lưới Quốc gia, 88/103 

thôn bản đã có hệ thống điện lưới quốc gia đạt chuẩn đạt 85,4%;  

4. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Thực hiện mở 02 lớp đào tạo 

cho 70 lao động, đạt 7,9% so với tổng số người theo mục tiêu đề ra. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2022: UBND huyện không được bố 

trí nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025: Bố trí nguồn kinh phí thực 

hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 

nhằm đảm bảo hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đã đề ra. 

2. Đối với Chính phủ: Hướng dẫn cụ thể về quy định quản lý và sử dụng 

kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai 

đoạn 2021-2025.  

 Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2022 trên 

địa bàn huyện của UBND huyện Tủa Chùa./.  

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Điện Biên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ các CTMTQG huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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