
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:       /BC-UBND Vũ Muộn, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ  

tháng 7 năm 2021 đến hết năm 2021 và ước kết quả thực hiện năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 1268/LĐTB&BTXH&GN ngày 11/7/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn 

báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ tháng 7 năm 

2021 đến hết năm 2021 cụ thể, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình 

- Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và ban hành một số văn bản chỉ đạo, cụ thể: 

+ Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 23/12/2020 của Đảng ủy xã Vũ Muộn về 

thực hiện nhiệm vụ năm 2021. 

+ Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND xã Vũ Muộn về 

kiện toàn Ban quản lý và tổ giúp việc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn 

mới và giảm nghèo bền vững. 

+ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND xã Vũ Muộn về 

thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2021. 

- Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban quản lý cấp xã theo dõi, hỗ 

trợ giúp đỡ địa bàn và các hộ nghèo, hộ cận nghèo: Ban quản lý xây dựng NTM và 

giảm nghèo bền vững đã phân công các thành viên phụ trách thôn các thôn sát sao, 

thăm nắm theo dõi các hộ đã được giao giảm nghèo trong năm.  

- Đánh giá tình hình chỉ đạo của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia ở các cấp: Việc chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở 

các cấp được thực hiện thường xuyên và liên tục. 

- Đánh giá mức độ đầy đủ, kịp thời của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực 

hiện Chương trình: Việc ban hành văn bản chỉ đạo được UBND xây dựng và ban 

hành kịp thời, chủ động triển khai các văn bản thực hiện các chương trình đã đăng 

ký trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. 

2. Công tác quản lý thực hiện Chương trình 

- Đánh giá công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tổ chức thực 

hiện các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình: Công tác phối hợp giữa 

các ngành trong tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, các hoạt động của chương 

trình được thực hiện theo đúng quy định, có sự tham gia đóng góp, triển khai, giám 

sát trong việc đăng ký, xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình. 
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- Đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá: Thực 

hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn 

cấp huyện đã chủ động kiểm tra, giám sát lồng ghép kế hoạch của đơn vị. Thường 

xuyên hướng dẫn, trao đổi giải đáp những vướng mắc khi thực hiện chương trình 

giảm nghèo. 

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Đánh giá công tác quản lý chương trình trong năm thực hiện gồm:  

- Kết quả xây dựng chính sách quản lý, tổ chức thực hiện chương trình; công 

tác điều phối, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện: Việc xây dựng chính sách 

quản lý được xây dựng dựa trên nhu cầu của người dân và thực tế theo điều kiện 

kinh tế xã hội của địa phương. Công tác điều phối, phối hợp trong quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình được các ngành, đoàn thể thực hiện chặt chẽ, triển khai 

cụ thể đến người dân trong quá trình thực hiện. 

- Hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, đánh giá chương 

trình: Tổ chức thực hiện tốt chương trình đưa văn hóa thông tin đến toàn thể nhân 

dân, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến các mô hình giảm nghèo có 

hiệu quả, gương thoát nghèo, giúp người nghèo tiếp cận các chính sách giảm 

nghèo. Việc đánh giá chương trình được tổ chức định kỳ, thường xuyên nêu ra 

những được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương 

trình, dự án. 

- Công tác chấp hành chế độ giám sát của cơ quan dân cử: Việc thực hiện 

chế độ giám sát của cơ quan dân cử được thực hiện thường xuyên và liên tục. 

2. Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn 

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã chưa được phân bổ 

nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. 

3. Mức độ đạt được kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch 

hằng năm, giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao 

Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch hàng năm đề ra được 

đảm bảo, việc thực hiện tốt kết quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã 

góp phần ổn định, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát 

triển bền vững, giảm nghèo. Người nghèo được cải thiện điều kiện sống, tiếp cận 

tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng cho phát 

triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập; nhu cầu xã hội thiết yếu của người 

nghèo cơ bản được đáp ứng (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận 

thông tin…). 

4. Tồn tại, vướng mắc phát sinh và nguyên nhân. 

* Tồn tại, vướng mắc 

- Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, chưa đồng đều, tỷ lệ tái nghèo  

so với tổng số hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối lớn. 



3 
 

 

- Mức độ thụ hưởng dịch vụ và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 

người nghèo vẫn còn thấp, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn khá cao. 

- Một số hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ 

sinh, ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân còn hạn chế, tỷ lệ nhà tắm nhà 

tiêu hợp vệ sinh chưa cao. 

* Nguyên nhân 

- Điều kiện tự nhiên, xã hội không thuận lợi: địa hình hiểm trở, chia cắt phức 

tạp, thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, mặt 

bằng dân trí nói chung còn hạn chế; trình độ sản xuất, phương thức canh tác giản 

đơn; ít có cơ hội tiếp cận việc làm phi nông nghiệp; chất lượng nguồn nhân lực, tỷ 

lệ lao động qua đào tạo nghề còn thấp, lao động thiếu việc làm còn phổ biến. 

- Hiệu quả đào tạo nghề, xuất khẩu lao động đối với người dân tộc thiểu số 

chưa cao; việc tiếp nhận áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của đồng bào còn 

hạn chế.  

- Các chính sách đặc thù đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc 

chậm được bố trí vốn thực hiện, làm hạn chế mục tiêu giảm nghèo; chưa phát huy 

được hiệu quả chính sách hỗ trợ và đầu tư của nhà nước. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

a) Kết quả thực hiện các dự án 

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

- Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng: Không có 

- Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững: Không có 

- Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn: Năm 2022 

đăng ký xây dựng 01 nhà cho hộ nghèo. 

 - Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin: Công chức văn hóa –

xã hội xã luôn phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn của huyện đưa văn hóa thông 

tin lưu động về cơ sở, đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền để hộ 

nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận với các hoạt động văn hóa thông tin. Cải tạo, 

nâng cấp trạm truyền thanh đảm bảo 100% các cụm loa tại các thôn hoạt động tốt, 

để nhân dân trên địa bàn được tiếp cận các dịch vụ thông tin truyền thanh tại cơ sở.  

b) Kết quả thực hiện các mục tiêu 

Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch hàng năm đề ra được 

đảm bảo, việc thực hiện tốt kết quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã 

góp phần ổn định, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát 

triển bền vững, giảm nghèo. Người nghèo được cải thiện điều kiện sống, tiếp cận 

tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng cho phát 

triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập; nhu cầu xã hội thiết yếu của người 

nghèo cơ bản được đáp ứng (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận 

thông tin…);  
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c) Việc thiết kế Chương trình 

Được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, quy trình. Việc thiết kế 

chương trình có sự đóng góp ý kiến của người dân đảm bảo khách quan. 

d) Việc bố trí nguồn lực thực hiện  

Ưu tiên tập trung mọi nguồn lực thực hiện các dự án chương trình MTQG 

đảm bảo đúng theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. 

đ) Về tiến độ thực hiện 

Được thực hiện đảm bảo theo đúng thời gian theo kế hoạch đề ra. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng và đã đặt được những kết quả nhất định song, 

công tác giảm nghèo của xã vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Bản thân 

các hộ nghèo chưa thực sự có ý thức phấn đấu tự vươn lên để thoát nghèo, nhiều 

hộ còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng và bằng lòng 

với cuộc sống hiện tại.  

3. Bài học kinh nghiệm 

- Sự lãnh đạo sâu sát, cụ thể của cấp ủy Đảng, chính quyền mang tính quyết 

định đến hiệu quả và tính bền vững của chương trình. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tăng 

cường đối thoại chính sách, nhân rộng các mô hình giảm nghèo phù hợp, hiệu quả. 

- Tạo điều kiện về vốn giúp người nghèo phát triển kinh doanh, sản xuất, 

khuyến khích các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội từ thiện, các doanh nghiệp, 

các tổ chức tham gia thực hiện xã hội hóa công tác giảm nghèo. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM TIẾP THEO 

1. Mục tiêu 

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái 

nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối 

thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng 

cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ xã khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt 

khó khăn. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, 

coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp, ngành và toàn xã hội. 

- Triển khai thực hiện chính sách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tác theo 

nhóm đối tượng, nguyên nhân nghèo. Thực hiện tốt các chính sách người có công 

với cách mạng, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các cấp và người dân về chương trình 

giảm nghèo. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề, 

tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. 
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V. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:  

Không có. 

Trên đây là báo cáo Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững từ tháng 7 năm 2021 đến hết năm 2021 và ước kết quả thực hiện năm 

2022 của UBND xã Vũ Muộn./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Phòng Lao động -TB&XH huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đàm Thị Hành 
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