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BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 
của HĐND huyện về việc thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2016 - 2020

I. Tình hình chung

Giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội huyện nhà, được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp triển khai đồng bộ và mang lại 
nhiều kết quả khả quan. Để tạo điều kiện động viên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 
đăng ký thoát nghèo và vươn lên thoát nghèo bền vững, ngày 05/8/2016, HĐND 
huyện đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc thông qua Chương 
trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2016 - 
2020. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải 
pháp nhằm đạt được mục tiêu của Nghị quyết đề ra, đẩy nhanh công tác giảm 
nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
của huyện nhà.

1. Thuận lợi 

Trong giai đoạn 2016-2020, việc triển khai công tác giảm nghèo trên địa 
bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ 
Huyện ủy, HĐND huyện; hướng dẫn chuyên môn của các sở, ngành của tỉnh; sự 
phối hợp và ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, các đơn vị trường 
học, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; sự tiên phong vào cuộc quyết 
liệt của UBND các xã, đặc biệt là sự hưởng ứng, nỗ lực vươn lên của người dân, 
của người nghèo, hộ nghèo, người cận nghèo, hộ cận nghèo.

Nam Trà My là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của tỉnh 
(tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 đầu năm 2016 
chiếm 70,89%), trong đó tỷ lệ hộ nghèo nằm trong độ tuổi lao động (từ 18 tuổi 
đến 60 tuổi) chiếm 75,07% hộ nghèo của huyện. Trước tình hình đó, Ban 
Thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND huyện xác định công tác giảm nghèo là 
nhiệm vụ hết sức quan trọng nên ban hành nhiều chủ trương, biện pháp để tổ 
chức thực hiện; trong đó, xác định chính sách khuyến khích thoát nghèo là động 
lực để người dân vươn lên thoát nghèo. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn, UBND các xã phối hợp tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động 
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người dân đăng ký thoát nghèo, từ nguồn vốn Tiểu dự án 3, Dự án 1 - Chương 
trình 30a; Tiểu dự án 2, Dự án 2 - Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG 
giảm nghèo bền vững và lồng ghép từ các nguồn vốn khác như Chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Dự án giảm nghèo Tây Nguyên để 
hỗ trợ cho các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo, tạo động lực, định hướng phát 
triển kinh tế tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

2. Khó khăn

Do điểm xuất phát của nền kinh tế huyện nhà còn thấp, địa bàn hiểm trở, 
giao thông đi lại giữa các thôn hết sức khó khăn, trình độ dân trí không đồng 
đều, một bộ phận người dân còn trông chờ ỷ lại trợ cấp của nhà nước và các tổ 
chức, cá nhân làm công tác từ thiện; nhiều hủ tục lạc hậu chưa được xóa bỏ, chi 
tiêu trong hộ gia đình chưa hợp lý, người dân chưa biết tích lũy để tái đầu tư, sản 
xuất. Hơn nữa, trên 99% hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số, sống ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khả năng tiếp cận với các dịch vụ các 
dịch vụ xã hội cơ bản như: giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin 
còn nhiều khó khăn; số lượng hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo của huyện đầu giai 
đoạn còn quá cao. 

II. Kết quả triển khai thực hiện 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở bằng nhiều hình thức khác nhau đã tổ chức 
quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về Chương trình 
giảm nghèo bền vững, chính sách khuyến khích thoát nghèo với các nội dung cơ 
bản như: Mục tiêu, quan điểm, phát huy nội lực, tập trung nâng cao ý thức của 
người dân, bằng sức lao động của mình, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, chăn nuôi. Quy hoạch và triển khai xây dựng 115 khu dân cư xanh, 
sạch, đẹp; thực hiện tốt chính sách dân số, không sinh con thứ 3 trở lên để có 
điều kiện chăm sóc nuôi dạy con; xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, 
giảm bớt các lễ hội, tập trung cho sản xuất, hạn chế tối đa uống rượu, bia...; phối 
hợp với các cơ quan tuyên truyền tổ chức các hội nghị, hội thảo... để triển khai 
và thống nhất tạo tư duy hành động nhất quán.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
huyện nhà, trước tình hình đó Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND huyện, UBND 
huyện đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nỗ lực phấn đầu tìm 
các giải pháp thiết thực, các cách làm hiệu quả phù hợp với người nghèo, hộ 
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nghèo để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, hằng năm phấn đấu đạt chỉ 
tiêu giảm nghèo từ 6,0 - 8,0% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 30/11/2016 về thực hiện 
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nam Trà My, 
giai đoạn 2016 - 2020. Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 05/10/2016 về việc 
thực hiện giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo trên địa 
bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 
23/5/2017 về thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Nam Trà 
My, giai đoạn 2017 - 2020.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 
03/KHLT-BTGHU-UBND ngày 33/5/2018 phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên 
đề về đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền giảm nghèo bền vững và xây dựng 
nông thôn mới và gắn bó với sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện.

Tại các cuộc họp giao ban hàng tháng với các cơ quan, đơn vị và hàng quý 
với UBND các xã, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo một cách quyết liệt về 
công tác vận động đăng ký thoát nghèo, công tác giúp hộ nghèo của các cơ 
quan, đơn vị. UBND huyện triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, lao 
động giúp hộ nghèo đăng ký thoát nghèo” giai đoạn 2016 - 2020 với phương 
châm “03 cán bộ, công chức, người lao động giúp 01 hộ đăng ký thoát nghèo”.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra

3.1. Vận động hộ nghèo đăng ký thoát nghèo

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, UBND huyện đã chỉ đạo các 
cơ quan đơn vị, UBND các xã tuyên truyền vận động hộ nghèo tham gia đăng 
ký thoát nghèo, cụ thể như sau: 

- Năm 2016: Toàn huyện vận động được 334 hộ nghèo tham gia đăng ký 
thoát nghèo vượt trên chuẩn cận nghèo.

- Năm 2017: UBND 10/10 xã triển khai vận động được 518 hộ nghèo tham 
gia đăng ký thoát nghèo vượt trên chuẩn cận nghèo và 15 hộ cận nghèo tham gia 
đăng ký thoát cận nghèo vượt qua mức sống trung bình.

- Năm 2018: UBND 10/10 xã triển khai vận động được 513 hộ nghèo tham 
gia đăng ký thoát nghèo vượt trên chuẩn cận nghèo và 41 hộ cận nghèo tham gia 
đăng ký thoát cận nghèo vượt qua mức sống trung bình.

- Năm 2019: UBND 10/10 xã triển khai vận động được 540 hộ nghèo tham 
gia đăng ký thoát nghèo vượt trên chuẩn cận nghèo và 09 hộ cận nghèo tham gia 
đăng ký thoát cận nghèo vượt qua mức sống trung bình.
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- Năm 2020: UBND 10/10 xã triển khai vận động được 415 hộ nghèo tham 
gia đăng ký thoát nghèo vượt trên chuẩn cận nghèo và 05 hộ cận nghèo tham gia 
đăng ký thoát cận nghèo vượt qua mức sống trung bình.

Như vậy, giai đoạn 2016 - 2020 toàn huyện có 2.320 hộ nghèo đăng ký 
thoát nghèo bền vững và 70 hộ cận nghèo đăng ký thoát cận nghèo vượt qua 
mức sống trung bình. Một số địa phương có số hộ nghèo đăng ký thoát nghèo 
nhiều như xã Trà Cang có 344 hộ, chiếm tỷ lệ 14,82% số hộ nghèo đăng ký 
thoát nghèo toàn huyện; Trà Linh có 279 hộ, chiếm tỷ lệ 12,02% số hộ nghèo 
đăng ký thoát nghèo toàn huyện; Trà Dơn có 251 hộ, chiếm tỷ lệ 10,81% số hộ 
nghèo đăng ký thoát nghèo toàn huyện; Trà Nam có 229 hộ, chiếm tỷ lệ 9,87% 
số hộ nghèo đăng ký thoát nghèo toàn huyện; Trà Vân có 221 hộ, chiếm tỷ lệ 
9,52% số hộ nghèo đăng ký thoát nghèo toàn huyện. Nhìn chung, các địa 
phương vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo đạt chỉ 
tiêu UBND huyện giao hằng năm (phụ lục số 01 đính kèm).

3.2. Kết quả thoát nghèo

Một số xã đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác 
giảm nghèo sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương mình. Cấp ủy Đảng, 
chính quyền, Mặt trận và các Hội, Đoàn thể đã chung tay vào cuộc, vận động 
nhân dân đăng ký thoát nghèo, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp giảm 
nghèo... Từ đó, một số xã có số hộ nghèo thoát nghèo cao như: Trà Cang (296 
hộ), Trà Linh (252 hộ), Trà Mai (239 hộ), Trà Dơn (235 hộ), Trà Nam (221 hộ), 
Trà Vân (200 hộ); Tỷ lệ giảm nghèo đứng đầu là xã Trà Linh (42,59%), Trà 
Cang (41,13%), Trà Vinh (34,07%), Trà Vân (35,09%), Trà Nam (33,74%), Trà 
Dơn (33,59)... Tuy nhiên, vẫn còn một vài xã tỷ lệ hộ nghèo giảm còn quá thấp, 
chưa đạt chỉ tiêu đề ra như Trà Tập giảm 156 hộ với tỷ lệ 27,70%. 

So sánh với chỉ tiêu Nghị quyết trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng số hộ 
nghèo toàn huyện giảm 2.367 hộ (trong đó có 2.293 hộ thoát nghèo có đăng ký), 
bình quân hàng năm giảm được 475 hộ nghèo (trong đó có 458 hộ thoát nghèo 
bền vững); tỷ lệ hộ nghèo giảm 39,83%, bình quân hàng năm giảm 7,97%; các 
chỉ tiêu này đều đạt được theo yêu cầu của Nghị quyết, điều này đã minh chứng 
cho bước đi đúng đắn của hệ thống chính trị trong công tác giảm nghèo, tạo tiền 
đề vững chắc cho công cuộc giảm nghèo trong thời gian tới.

3.3. Kết quả hỗ trợ các điều kiện sản xuất cho hộ đăng ký thoát nghèo

Để giúp các hộ đăng ký thoát nghèo tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ giảm 
nghèo, khoa học kỹ thuật và biết cách làm ăn nhằm thoát nghèo bền vững. Ủy 
ban nhân dân huyện đã phân công cho 91 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh 
nghiệp trên địa bàn huyện giúp đỡ cho 2.320 hộ nghèo, 74 hộ cận nghèo đăng ký 
thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, tranh thủ các nguồn lực khác cũng đã hỗ trợ 
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điều kiện sản xuất cho 139 hộ mới thoát nghèo và 426 hộ nghèo thuộc nhóm hộ 
nghèo chính sách.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo Quyết định 
1722/QĐ-TTg của Chính phủ dược phân bổ, UBND huyện phê duyệt và cấp cho 
các xã thực hiện hỗ trợ các hộ đăng ký thoát nghèo tham gia các dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. 
100% hộ đăng ký thoát nghèo giai đoạn 2016-2020 được hỗ trợ nguồn vốn để 
tham gia các sự dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo; 
số vốn bình quân mỗi hộ được hỗ trợ trên 18,5 triệu đồng và hỗ trợ các điều kiện 
sản xuất khác. Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị được phân công giúp hộ đăng ký 
thoát nghèo đã phối hợp với UBND xã, thôn xuống tận nhà để nắm bắt đời sống 
của từng hộ gia đình mà từ đó có cách giúp sát với thực tế, cụ thể: Hướng dẫn 
cách làm chuồng trại chăn nuôi; định hướng trồng và chăm sóc các loại cây 
trồng; tiết kiệm trong chi tiêu, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, hạn chế uống rượu bia, vận 
động con em trong độ tuổi đi học đến trường,... hoàn thành được chỉ tiêu Nghị 
quyết 16/NQ-HĐND đề ra.

Cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình 
hay, thiết thực giúp hộ nghèo đăng ký thoát nghèo, như: Công an huyện hướng 
dẫn chăn nuôi tập trung có chuồng trại, trồng lúa nước năng suất cao, làm 
chuồng trại, đào ao nuôi cá, tăng gia sản xuất; Văn phòng Huyện ủy hướng dẫn 
cách trồng rau có áp dụng khoa học kỹ thuật, thu hoạch các nông sản như măng 
nứa, đót, mây, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm do hộ nghèo làm ra như chuối, rau, bí...; 
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tuyên truyền vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, 
giảm uống bia, rượu, chăn nuôi gia cầm và trồng lúa nước và một số cơ quan, 
đơn vị khác như Chi Cục thuế, Bảo Hiểm xã hội, Tòa án nhân dân huyện; 
Trường PTDTBT THCS Trà Dơn, Trường PTDTBT THCS Trà Don,... (phụ lục 
số 02 đính kèm).

3.3. Kết quả hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

- Về dịch vụ xã hội Y tế: 100% số người nghèo, cận nghèo được cấp 
100thẻ BHYT và được khám chữa bệnh miễn phí. 

- Về dịch vụ xã hội Giáo dục: 100% con em của hộ nghèo, cận nghèo được 
đến trường và hưởng các chế độ về học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn, ở bán trú.

- Về dịch vụ xã hội Nhà ở: Có 144 hộ/2.500 hộ nghèo được tiếp cận nguồn 
vốn vay theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg.

- Về dịch vụ xã hội nước sạch và vệ sinh: 100% người nghèo, cận nghèo 
được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt đảm bảo, hợp vệ sinh.
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- Về dịch vụ xã hội thông tin: 100% người nghèo, cận nghèo được tiếp cận 
thông tin truyền thanh huyện; 35/35 thôn có cụm loa phát thanh và 10/10 xã có 
trạm truyền thanh FM, một số tiếp cận được truyền hình

Như vậy, 100% người nghèo và cận nghèo được tiếp cận 04 dịch vụ xã hội 
cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Riêng đối với nội dung chính sách hỗ trợ nhà ở 
thông qua việc vay vốn theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg để làm mới nhà ở chỉ 
đạt được tỷ lệ 5,76% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

3.4. Kết quả hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và công tác đưa người lao 
động thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đào tạo nghề và giải quyết việc lao động hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số là biện pháp hết sức quan trọng, góp phần tăng thu nhập cho người dân, 
đây là cơ sở để giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong năm qua, công tác đào tạo 
nghề thực hiện định hướng chung của tỉnh, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của huyện. Đã tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp như trồng và khai 
thác các loại cây dưới tán rừng (cây dược liệu) cho 1.531 học viên. Sau khi được 
đào tạo người lao động áp dụng vào thực tế hộ gia đình; đã góp phần tăng năng 
suất cây trồng, từ đó nâng cao thu nhập, ổn định sản xuất dần giảm nghèo bền 
vững.

Tổ chức triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho chương 
trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 
3577/QĐ-UBND cho cán bộ, công chức chủ chốt cấp huyện, cấp xã. Phối hợp 
với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo nghề may công nghiệp cho 
665 học viên, tạo việc làm ổn định cho trên 95% số học viên đã học nghề, mức 
thu nhập bình quân của lao động trên 70 triệu đồng/năm. 

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở 
nước ngoài theo hợp đồng được xem là một giải pháp quan trọng trong quá trình 
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đã tổ chức tư 
vấn chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng gần 3.000 lượt lao động về cách tiếp cận các thị trường lao động ngoài 
nước; tuyển dụng, đào tạo nguồn đi làm việc ở nước ngoài cho 54 lao động; 
hoàn thiện hồ sơ đưa 34 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Ả-
rập Xê-út: 27 lao động; Nhật Bản: 05 lao động; Đài Loan: 02 lao động); có 05 
lao động được tạo nguồn năm 2020 chuẩn bị xuất cảnh. 

Công tác tập huấn kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi và chuyên giao khoa 
học công nghệ cho người nghèo, hộ nghèo được Ủy ban nhân dân huyện quan 
tâm triển khai thực hiện. Hàng năm, UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch, giao 
cho các ngành chuyên môn triển khai tập huấn kiến thức chuyên ngành cho các 
hộ đăng ký thoát nghèo. Ngoài những kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, ứng 
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dụng tiến bộ khoa học vào phát triển kinh tế, người nghèo, hộ nghèo cho được 
trang bị các cách thức làm ăn, xây dựng kế hoạch chi tiêu, kế hoạch sử dụng vốn 
vay hiệu quả...

 Như vậy, so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra thì số lao động nằm trong hộ 
đăng ký thoát nghèo được tham gia học nghề, tạo việc làm để tăng thu nhập 
đạt 100%, còn số người nghèo nằm trong độ tuổi lao động tham gia học nghề, 
đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

4. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ

a) Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế và nhân 
rộng mô hình giảm nghèo

Từ nguồn vốn của Dự án 1 - Chương trình 30a và Dự án 2 - Chương trình 
135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được Trung 
ương, tỉnh phân bổ. Ủy ban nhân dân huyện phân cấp cho các địa phương số tiền 
39.428 triệu đồng làm chủ đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 
và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các hộ đăng ký thoát nghèo, định hướng 
cho Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn hộ đăng ký thoát nghèo tập trung phát 
triển các mô hình phát triển cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù 
hợp với quy hoạch phát triển của huyện, xã.

Giai đoạn 2016 - 2020, đã hỗ trợ 982 lượt hộ trồng Sâm Ngọc Linh với giá 
trị hỗ trợ 9.934 triệu đồng; hỗ trợ 719 lượt hộ trồng các loại cây dược liệu (Sâm 
Nam, Đảng sâm, Đinh lăng, Sa nhân tím, giảo cổ lam, Sâm nhung, thất diệp nhất 
chi hoa...) với giá trị hỗ trợ 2.020 triệu đồng; hỗ trợ trồng Chuối mốc 374 lượt 
hộ với giá trị hỗ trợ 987 triệu đồng; hỗ trợ trồng Quế gốc Trà My 1.157 lượt hộ 
với giá trị hỗ trợ là 5.144 triệu đồng; hỗ trợ trồng cây ăn quả, rau sạch 69 lượt hộ 
với giá trị hỗ trợ là 166 triệu đồng; hỗ trợ chăn nuôi gia cầm 52 lượt hộ với giá 
trị 134 triệu đồng; hỗ trợ chăn nuôi gia súc 1.650 lượt hộ với giá trị 16.065 triệu 
đồng; hỗ trợ trồng cây giổi rừng 306 lượt hộ với giá trị 510 triệu đồng. UBND 
huyện đã chỉ đạo thay đổi hình thức hỗ trợ từ việc hỗ trợ trực tiếp giống cây 
trồng, con vật nuôi sang hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt sau đầu tư với các điều 
kiện ràng buộc về chọn giống, đối ứng kinh phí thực hiện. 

Qua khảo sát, bước đầu các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất có sự phát triển 
tốt, một số mô hình đã phát triển hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho người 
nghèo, hộ nghèo; tạo tiền đề cho hộ nghèo thoát nghèo trong năm đăng ký và 
thoát nghèo bền vững trong những năm tiếp theo (chi tiết phụ lục số 03, 04,05 
đính kèm).

b) Chính sách hỗ trợ nhà ở
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Trong 05 năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng (cơ 
quan Thường trực Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Chính phủ) phối hợp với 
phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân 144 hộ nghèo 
vay vốn để cải thiện nhà ở, với số tiền hơn 3.500 triệu đồng.

Từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, UBMTTQVN huyện 
phối hợp cùng với các xã hỗ trợ 30 căn nhà đại đoàn kết (30 triệu đồng/căn) cho 
người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Đặc biệt với cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết 
12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam toàn huyện đã 
có 1.991 hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà mới theo hình thức xen ghép hoặc tập 
trung. Trong đó, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện chiếm gần 60% trong 
tổng số hộ được hỗ trợ.

Ngoài ra, từ các chương trình hỗ trợ nhà ở khác (nhà ở phòng tránh thiên 
tai, nhà ở cho người có công, nhà tình nghĩa, nhà ở đại đoàn kết...) đã hỗ trợ 
được cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 159 căn nhà, góp phần cải 
thiện chỉ số đánh giá mức độ thiêu hụt về nhà ở trong các dịch vụ cơ bản xã hội 
(phụ lục số 06 đính kèm). 

c) Chính sách hỗ trợ làm nhà vệ sinh

Năm 2016, thực hiện hỗ trợ 750 hộ nghèo làm hố xí hợp vệ sinh, với mức 
2.000.000đ/hộ, tổng số tiền hỗ trợ 1.500.000.000 đồng. Giai đoạn 2017 - 2020, 
từ nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân 
tỉnh Quảng Nam đã bổ sung nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối 
tượng thực hiện cơ chế sắp xếp, ổn định dân cư cải thiện chỉ số đo lường mức độ 
thiếu hụt về hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh (phụ lục số 07 đính kèm).

d) Chính sách thưởng tiền mặt

Trên cơ sở phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm, 
UBND huyện phân bổ kinh phí tiền thưởng cho hộ thoát nghèo có đăng ký giai 
đoạn 2016 - 2020, với số tiền: 7.086.000.000 đồng và cho địa phương thực hiện 
tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, số tiền: 
150.000.000đ. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với hộ thoát nghèo bền vững, 
nhằm giúp cho hộ nghèo thoát nghèo có nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển 
sản xuất, nâng cao thu nhập, đa dạng hóa sinh kế nhằm thoát nghèo bền vững 
(phụ lục số 08, 09 đính kèm).

5. Nguồn lực thực hiện

- Ngân sách Nhà nước: 39.428 triệu đồng;

- Nguồn đối ứng: 11.481 triệu đồng.
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III. Kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo, giai đoạn 2016 - 2020

- Từ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện, trong giai 
đoạn 2016 - 2020, quy mô hộ nghèo giảm được 2.367 hộ, từ 4.744 hộ nghèo đầu 
năm 2016 xuống còn 2.377 hộ nghèo vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm 
được 39,83%, từ 70,89% đầu năm 2016 xuống còn 31,06% vào cuối năm 2020. 
Quy mô hộ cận nghèo giảm từ 135 hộ xuống còn 02 hộ, giảm 133 hộ cận nghèo, 
tương ứng tỷ lệ giảm là 1,99%. Chỉ tiêu giảm nghèo, cận nghèo đạt được chỉ tiêu 
kép về giảm quy mô - giảm tỷ lệ và giảm hộ nghèo - giảm hộ cận nghèo.

- Kết quả giảm nghèo của 02 xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện 
và của tỉnh là một vấn đề rất quan tâm. Đến nay, Trà Mai đã về đích nông thôn 
mới đúng theo kế hoạch; Riêng, tỷ lệ hộ nghèo của xã Trà Don vẫn còn ở mức 
cao 35,54% nên khó về đích chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

IV. Đánh giá chung

1. Mặt tích cực

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo được Đảng và Nhà nước đặc 
biệt quan tâm. Chính phủ có các chương trình, chính sách chung cho toàn quốc, 
tỉnh Quảng Nam có chương trình, chính sách riêng của tỉnh, tiếp nhận những 
chương trình của Trung ương, tỉnh; HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết về 
chính sách thoát nghèo cho giai đoạn 2016 - 2020 áp dụng trên địa bàn huyện là 
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đây những bước đi đúng đắn về 
công tác giảm nghèo bền vững của giai đoạn 2016 - 2020.

Nghi quyết đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, 
doanh nghiệp, thu hút sự hưởng ứng, chia sẻ và ủng hộ tích cực của cộng đồng 
dân cư. Điều kiện sống của người nghèo và nhất là người nghèo dân tộc thiểu số 
đã được cải thiện rõ rệt, một số nhu cầu thiết yếu của người nghèo cơ bản được 
đáp ứng như: nhà ở, nước sinh hoạt, khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo nghề, 
giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Tác động của việc thực hiện chính sách và giải pháp giảm nghèo đến đối 
tượng thụ hưởng, công tác giảm nghèo ngày càng mang tính xã hội hóa cao, thu 
hút đông đảo tầng lớp Nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội tham gia, với sự 
đóng góp tích cực về công sức, tiền của cho người nghèo, hộ nghèo thông qua 
các cuộc vận động: Ngày vì người nghèo, Quỹ vì người nghèo,... đã thu hút 
đông đảo sự quan tâm và giúp đỡ của những cá nhân, doanh nghiệp và các tổ 
chức xã hội trong và ngoài huyện.

Các đơn vị liên quan của huyện, Ủy ban nhân dân các xã hàng năm với 
nguồn kinh phí được phân bổ đã tiến hành xây dựng phương án, dự án về hỗ trợ 
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phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. 
Nhân dân tham gia dự án cam kết thực hiện đúng các nội dung, quy định của dự 
án; đối ứng một phần kinh phí để triển khai dự án và trực tiếp thực hiện dự án. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện và một số địa phương được quan 
tâm, thực hiện thường xuyên; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể 
được phát huy; công tác tuyên tuyền được tăng cường và thực hiện liên tục, có 
hiệu quả; các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được UBND huyện 
ban hành kịp thời; nguồn kinh phí bố trí thực hiện có tập trung và có lồng ghép 
trong tổ chức thực hiện; công tác cán bộ đã được chú trọng; công tác kiểm tra, 
giám sát thực hiện thường xuyên, đúng quy định.

Các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất đã 
tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo, giúp người nghèo 
có việc làm, tạo thu nhập ổn định để thoát nghèo bền vững; cơ sở hạ tầng thiết 
yếu được đầu tư xây dựng, đưa vào phục vụ sản xuất và dân sinh, góp phần làm 
thay đổi bộ mặt miền núi, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại, phát triển 
sản xuất, người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội tốt hơn, không những bảo đảm 
cho giảm nghèo mà còn bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững cũng 
như ổn định trật tự, giữ vững an ninh quốc phòng vùng giáp ranh Tây nguyên.

Từ các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế đã có 
5.559 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thực hiện các dự án phát 
triển cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với quy hoạch phát 
triển của huyện. Các Dự án tiêu biểu như dự án trồng cây Giỗi rừng; trồng cây 
dược liệu như Sâm Ngọc Linh, Sâm Nam, Sa nhân tím, Giảo cổ lam, Sâm 
Nhung, Thất diệp nhất chi hoa, Chuối Mốc, Quế gốc Trà My; hỗ trợ chăn nuôi 
gia súc: Trâu, Bò, Dê địa phương, Heo đen địa phương,... Dự án nhân rộng mô 
hình giảm nghèo đem lại hiệu quả rất lớn cho đối tượng hưởng lợi, thu nhập từ 
các hộ tham gia dự án có sự tăng trưởng cao, thực hiện tốt việc hỗ trợ có mục 
tiêu và theo địa chỉ, giảm nghèo theo số hộ tham gia dự án. Đối với cây dược 
liệu, cây ngắn ngày hoặc chăn nuôi người tham gia dự án đã có thu nhập như 
Chuối, Heo đen địa phương, Sâm Nam, Giảo cổ lam,...

Với mục tiêu đặt ra thì 100% hộ đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo được 
tiếp cận nguồn hỗ trợ của Nhà nước để phát triển sản xuất, chăn nuôi, từ đó đã 
thoát nghèo ngay trong năm được hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất.

2. Mặt hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện tuy giảm nhiều hơn so với giai đoạn 2011 - 2015 
nhưng vẫn còn rất cao (31,06%) so mức bình quân chung của cả tỉnh và khu vực 
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miền núi của tỉnh (quy mô hộ nghèo cao thứ 2, tỷ lệ hộ nghèo cao thứ 3 toàn 
tỉnh). Kết quả giảm nghèo ở các xã nghèo đặc biệt khó khăn, tuy đạt chỉ tiêu 
nhưng chưa bền vững (giảm hộ nghèo do nhập hộ điều tra, chết, chuyển nơi cư 
trú).

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu hướng dẫn, tuyên truyền 
và tổ chức thực hiện Nghị quyết ở một số địa phương chưa kịp thời, chưa đồng 
bộ, thiếu quan tâm trong chỉ đạo xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch 
giảm nghèo giai đoạn và hằng năm.

Công tác chỉ đạo và tổ chức rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo định 
kỳ hàng năm của các xã còn thực hiện chưa đúng quy trình rà soát theo hướng 
dẫn của trung ương và của tỉnh. Việc tổ chức họp dân, xác định hộ nghèo, cận 
nghèo có tình trạng vị nể, thiên vị; Lực lượng điều tra viên thiếu chuyên nghiệp, 
trình độ hạn chế làm phần nào ảnh hưởng đến chất lượng rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo định kỳ. Ở một số địa phương, vẫn còn tư tưởng giữ tỷ lệ hộ nghèo 
cao để được chính sách hỗ trợ đầu tư.

Công tác kiểm tra, giám sát thiếu tập trung, thực hiện chưa thường xuyên, 
đúng quy định; chưa thành lập các đoàn/tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra theo 
chuyên đề; thiếu sự phối hợp với các ngành trong tổ chức kiểm tra chính sách dự 
án giảm nghèo trên địa bàn.

Công tác theo dõi, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ở các 
đơn vị và UBND cấp xã còn chậm trễ, sai sót, thực hiện không đúng quy định, 
ảnh hưởng đến việc tổng hợp báo cáo đánh giá, gây khó khăn cho công tác tổng 
hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.

Cán bộ làm công tác giảm nghèo ở một số xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ đề ra; năng lực hạn chế, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, 
thực hiện chính sách giảm nghèo còn hạn chế; đội ngũ Cộng tác viên giảm 
nghèo làm việc thiếu hiệu quả, thường xuyên thay đổi nên ảnh hưởng lớn đến 
nhiệm vụ được giao.

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế

Số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn và số thôn, xã đặc biệt 
khó khăn còn nhiều; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn rất cao so với cả tỉnh và 
khu vực 9 huyện miền núi; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc 
thiểu số, đây là những vấn đề rất khó khăn đối với công tác giảm nghèo theo 
Nghị quyết.

Điều kiện khó khăn chung nguồn thu ngân sách của huyện còn rất thấp nên 
nguồn lực tài chính bố trí thực hiện Nghị quyết chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả 
chưa cao. 
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Nhận thức trách nhiệm của một số ngành, địa phương về công tác giảm 
nghèo còn hạn chế; nguồn lực tham gia đối ứng cùng với nguồn lực Nhà nước 
hỗ trợ còn thấp. 

Trình độ dân trí của người dân còn thấp, ý thức tự lực vươn lên trong cuộc 
sống của một bộ phận hộ nghèo chưa cao, vẫn còn tồn tại một bộ phận người 
dân và chính quyền địa phương không muốn thoát nghèo để hưởng cơ chế, 
chính sách; vai trò của chính quyền và các hội, đoàn thể ở một số địa phương, cơ 
sở chưa phát huy và thực sự là chỗ dựa cho hộ nghèo.

V. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2021-2025

1. Mục tiêu chung: 

- Thúc đẩy giảm nghèo bền vững, bảo vệ thành quả giảm nghèo, hạn chế tái 
nghèo; Tạo cơ hội để người nghèo, hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế tăng 
thu nhập để thoát nghèo vươn lên khá, giàu; Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu 
phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo các hộ nghèo thuộc đối 
tượng bảo trợ xã hội như phụ nữ đơn thân, già cả, ốm đau… đảm bảo an sinh xã 
hội, nhất là 06 dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh 
hoạt và vệ sinh; thông tin).

- Tranh thủ kêu gọi đầu tư để nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng ở các 
thôn, xã gắn với bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020, 
tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện ở mức bình quân chung của cả tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 
bình quân hằng năm từ 4,5-5,5%.

- Đảm bảo cho các hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo được vay vốn tín 
dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện (dư nợ bình quân đạt 50 triệu 
đồng/hộ) để đầu tư phát triển sản xuất.

- 100% số hộ đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo và trên 50% số hộ mới 
thoát nghèo được hỗ trợ để phát triển sản xuất; được tham gia các Dự án nhân 
rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

- Giải quyết cho 100% con em học sinh thuộc hộ nghèo được được đến 
trường và hưởng đầy đủ các chính sách của Nhà nước.

- Xây dựng và phát huy đội ngũ cán bộ thôn, xã và huyện có năng lực, 
trách nhiệm và tâm huyết với công tác giảm nghèo; Tất cả cán bộ làm công tác 
giảm nghèo từ thôn, xã đến huyện được tập huấn nâng cao năng lực. Phát huy 
vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng.
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- Phân công trách nhiệm cho cán bộ để theo dõi từng hộ, nhóm hộ nghèo có 
điều kiện thoát nghèo và thường xuyên giúp đỡ, động viên hộ thoát nghèo phát 
triển kinh tế gia đình để không tái nghèo.

- Trong công tác giảm nghèo bền vững phải gắn liền với chương trình quốc 
gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 
xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và gắn với việc sắp xếp quy hoạch khu 
dân cư của tỉnh, để cho các hộ nghèo có điều kiện làm ăn tăng thu nhập và tiếp 
cận với các dịch vụ xã hội cơ bản: việc làm, nước sạch, vệ sinh môi trường, y tế, 
giáo dục và các dịch vụ xã hội khác.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

- Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 sát đúng 
với thực tế địa phương.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền các cấp đối với công tác giảm nghèo bền vững. Nâng cao năng lực 
quản lý nhà nước.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong 
giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Tổ chức đào 
tạo, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ khoa học kỹ thuật, nhận thức cho 
người nghèo.

- Ủy ban nhân dân các xã chủ động trong công tác giảm nghèo ở địa 
phương. Đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao cần phải nỗ lực trong công tác 
tuyên truyền, vận động người dân đăng ký thoát nghèo và tự thoát nghèo. Huy 
động tối đa các nguồn lực của xã hội cho công tác giảm nghèo. Huy động tổng 
thể hệ thống chính trị ở địa phương thực hiện công tác giảm nghèo đảm bảo 
hoàn thành vượt chỉ tiêu do UBND huyện giao. Tăng cường trách nhiệm của cán 
bộ, công chức theo dõi công tác giảm nghèo, cộng tác viên giảm nghèo trong 
công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và triển khai các giải pháp giảm nghèo 
ở địa phương.

- Các cơ quan chuyên môn thực hiện các nhóm dịch vụ xã hội cơ bản như 
việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Tăng cường các 
biện pháp giúp hộ nghèo, hộ đăng ký thoát nghèo tiếp cận các dịch vụ, đảm bảo 
giải quyết các chỉ số thiếu hụt đa chiều các dịch vụ xã hội cơ bản.

VI. Kiến nghị, đề xuất

Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân huyện 
ban hành kịp thời, phù hợp với các quy định của Chỉnh phủ, tỉnh về công tác 
giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 về 
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chương trình giảm nghèo bền vững huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020 hết 
hiệu lực từ 01/01/2021. Do vậy, để không bị gián đoạn thực hiện chính sách việc 
kéo dài thực hiện Nghị quyết hết sức cần thiết. Để đảm bảo việc xây dựng, duy 
trì và thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện; Ủy ban 
nhân dân huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho chủ trương 
kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của 
Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giảm nghèo bền vững huyện Nam Trà 
My giai đoạn 2016-2020 cho đến khi Hội đồng nhân dân huyện ban hành nghị 
quyết mới để thay thế. 

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND huyện về việc thông qua Chương 
trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2016 - 
2020, kính trình HĐND huyện./.

 
Nơi nhận:
- TT HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- TT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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