
PHỤ LỤC 07 

CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
(Kèm theo Báo cáo số 175 /BC-UBND ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

–––––––––––––  

  

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành: Báo cáo với Bộ Lao động-Thương binh 

và Xã hội giải quyết nguồn vốn danh mục dự án đầu tư dở dang thuộc đề án thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020(1); Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh(2); dự thảo báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24 tháng 8 năm 2016 của 

Tỉnh uỷ về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-

2020(3); góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy 

định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định 

hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và 

thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo số liệu các huyện nghèo phục vụ xây dựng 

tiêu chí các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025 báo cáo Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về các tiêu chí giảm nghèo trong 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. 

Ngành chủ động hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch thực 

hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021(4); báo cáo tiến 

độ thực hiện và gia hạn thời gian tham mưu Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025(5); phối 

hợp với các sở, ngành tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh kéo dài thời gian thực hiện đến khi có văn bản mới thay thế hoặc bãi bỏ đối 

với các Nghị quyết có liên quan đến giảm nghèo6; hướng dẫn các đơn vị, địa 

phương chủ động lồng ghép các nguồn lực tại địa phương để đẩy nhanh công tác 

giảm nghèo năm 2021. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO: 

                                                 
1 Tại Công văn số 202/UBND-KGVX, ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
2 Tại Kế hoạch số 696/KH-UBND, ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
3 Tại Công văn số 288/SLĐTBXH-BTXH, ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Sở Lao động-TB&XH; Tờ trình số 44/TTr-

SLĐTBXH, ngày 07/4/2021 và Tờ trình số 56/TTr-SLĐTBXH, ngày 04/5/2021 của Sở Lao động-TB&XH; Tờ trình số 203-

TTr/BCSĐ ngày 19/4/2021 và Tờ trình số 231-TTr/BCSĐ ngày 04/5/2021 của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo 

cáo số 118-BC/VPTU ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh uỷ về tổng hợp ý kiến tham gia đối với dự thảo báo 

cáo. 
4 Tại Công văn số 289/SLĐTBXH-BTXH, ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Sở Lao động-TB&XH. 
5 Tại Công văn số 261/SLĐTBXH-BTXH, ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Lao động-TB&XH. 
6 Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum thông qua Đề án 

giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND 

ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy 

định một số nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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1. Kết quả huy động vốn 

Tổng kinh phí dự kiến đề xuất Trung ương hỗ trợ là 139.616 triệu đồng7, 

trong đó: vốn đầu tư phát triển 105.005 triệu đồng; vốn sự nghiệp 34.691 triệu 

đồng. Cụ thể: 

- Dự án 1. Chương trình 30a 

+ Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo dự kiến kinh 

phí 111.620 triệu đồng 

+ Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các huyện nghèo 20.855 triệu đồng 

+ Tiểu dự án 4: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 1.662 triệu đồng  

- Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô 

hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30a và chương trình 135 

1.310 triệu đồng 

- Dự án 4. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 2.089 triệu đồng 

- Dự án 5. Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá 2.160 triệu đồng 

Tuy nhiên, do năm 2021 là năm đầu giai đoạn, đến thời điểm này Trung 

ương vẫn chưa phân bổ vốn để thực hiện các nội dung thuộc Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững. 

2. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 

a) Kết quả thực hiện các mục tiêu cơ bản của Chương trình8: 

Tổng số hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 

toàn tỉnh tính đến 31 tháng 12 năm 2020 là 14.601 hộ, chiếm tỷ lệ 10,29% so 

với tổng số hộ dân toàn tỉnh9. Tình hình thực hiện giảm nghèo nhanh và bền 

vững tiếp tục được thực hiện tại hai huyện nghèo Kon Plông, Tu Mơ Rông10. 

- Hộ nghèo: Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 

2020 là 14.601 hộ, chiếm tỷ lệ 10,29% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh11, trong 

đó có 13.688 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 18,75% so với tổng số hộ 

dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Trong năm 2020 thoát nghèo 5.493 hộ, tương ứng 

giảm tỷ lệ hộ nghèo là 3,97%, đạt 113% so với kế hoạch (giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 

3-4%/năm). 

                                                 
7 Theo Báo cáo số 340/BC-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 và dự kiến kế hoạch công tác giảm nghèo năm 2021 theo yêu cầu của Bộ Lao động-

TB&XH tại Văn bản số 4206/LĐTBXH-VPQGGN ngày 26 tháng 10 năm 2020. 
8 Bao gồm duy trì từ năm 2020 mang sang. 
9 Tại Quyết định số 04/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt kết quả 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020. 
10 cụ thể: Huyện Kon Plông: tổng số hộ nghèo tính đến 31/12/2020 là 1.149 hộ, chiếm tỷ lệ 14,98% so với tổng số hộ dân 

toàn huyện. Huyện Tu Mơ Rông: tổng số hộ nghèo tính đến 31/12/2020 là 2.188 hộ, chiếm tỷ lệ 32,69% so với tổng số hộ 

dân toàn huyện. 
11 Tại Quyết định số 04/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt kết quả 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020. 
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- Hộ cận nghèo: Tổng số hộ cận nghèo tính đến 31 tháng 12 năm 2020 là 

8.372 hộ, chiếm tỷ lệ 5,90% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 7.569 

hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 10,37% so với tổng số hộ dân tộc 

thiểu số toàn tỉnh. Trong năm 2020 thoát cận nghèo 3.294 hộ, tương ứng giảm tỷ 

lệ hộ cận nghèo là 0,46%. 

-  Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh phát sinh 08 hộ 

nghèo(12)a.  

- Kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân 

sinh trên địa bàn huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, thôn, làng: 

+ Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã là 100%; 

100% xã có trạm y tế, có đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu 

khám, chữa bệnh của nhân dân; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo 

hiểm y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,30%. 

+ 100% các huyện, thành phố có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, 

trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến 

thức cho người dân. Có 178 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia.  

+ 89% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; các công trình 

thủy lợi nhỏ được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây 

trồng hàng năm trên địa bàn. 

+ Đường xã và đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được cứng hóa, 

đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100%; tỷ lệ kilomet đường thôn 

xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải đạt 

65%. 

- 100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung 

cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kinh nghiệm sản 

xuất và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua báo chí, các 

xuất bản phẩm và phương tiện truyền thông khác. 

2.2. Kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo: 

- Tiếp tục phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và cấp 51.790 thẻ BHYT 

cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh;  

- Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho 13.761 hộ nghèo, hộ chính sách 

xã hội13. 

3. Đánh giá chung: 

Nhìn chung, các nội dung về công tác giảm nghèo 06 tháng đầu năm 2021 

đảm bảo theo kế hoạch đề ra; năm 2021 là năm giao thời giữa giai đoạn cũ và 

giai đoạn mới, trong khi Trung ương chưa ban hành các chính sách cho giai 

                                                 

12 Tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy 05 hộ; xã SaLoong huyện Ngọc Hồi 01 hộ; Sa Thầy 01 hộ; thành phố Kon Tum 01 hộ. 
13 Số liệu tính đến hết quý I năm 2021: trong đó, BHYT người thuộc hộ nghèo là 46.934 thẻ; người thuộc hộ cận nghèo là 

5.051 thẻ; chính sách tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 12.378 hộ; hộ chính sách xã hội là 1.383 hộ với kinh 

phí thực hiện là 1.703,75 triệu đồng. 
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đoạn mới, chưa phân bổ vốn và chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể tại địa 

phương phải tham mưu gia hạn thời gian Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và tổng 

kết, xây dựng các nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh về giảm 

nghèo. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM 

NGHÈO BỀN VỮNG 6 THÁNG CUỐI  NĂM 2021 

1. Chỉ tiêu giảm nghèo chung toàn tỉnh14  

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn bằng hoặc dưới 6,12%15; 

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: giảm ít nhất 4%16; 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với huyện nghèo: giảm từ 6 - 8%/năm. 

2. Giải pháp chủ yếu: 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện kịp thời các chính sách, chương trình có 

liên quan đến giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. 

- Các cấp lồng ghép các nguồn lực thực hiện tại địa phương để đẩy nhanh 

công tác giảm nghèo; ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các xã, thôn có tỷ lệ hộ 

nghèo, cận nghèo còn cao; bố trí một phần ngân sách địa phương để hỗ trợ thực 

hiện, hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo theo quy định; có các giải pháp cụ thể 

nhằm thực hiện đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo trên địa bàn quản lý 

theo Kế hoạch số 696/KH-UBND, ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Xây dựng, triển khai kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025; Đề án giảm nghèo và an sinh xã 

hội bền vững giai đoạn 2021-2025 sau khi Trung ương có hướng dẫn cụ thể. 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

a) Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương  

- Quán triệt, chỉ đạo các bộ, ngành sớm ban hành văn bản hướng dẫn xây 

dựng chương trình, chính sách mới cho giai đoạn 2021-2025 phù hợp với từng 

vùng miền, từng khu vực theo trình độ phát triển; nhu cầu hỗ trợ của người dân 

và tình hình thực tế địa phương. 

- Sớm phê duyệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trong giai đoạn tiếp theo; đề 

nghị Trung ương quan tâm phân bổ kịp thời nguồn vốn cho năm 2021, đầu giai 

                                                 
14 Theo Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện công tác 

giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 
15 Theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND, ngày 10-12-2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.  
16 Theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh uỷ; Nghị quyết số 64/2020/NQ-HĐND, ngày 08 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.   
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đoạn giúp địa phương chủ động trong việc triển khai thực hiện Chương trình, 

đồng thời tăng định mức đầu tư, hỗ trợ phù hợp với tình hình mới. 

- Tích hợp các chính sách giảm nghèo theo hướng: gọn đầu mối, giảm số 

lượng văn bản chính sách, tránh trùng chéo, không tập trung, manh mún (chính 

sách tiền điện, chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất...), lấy đối tượng làm 

trung tâm để xây dựng chính sách hỗ trợ. 

- Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người nghèo 

theo tiêu chí thu nhập và người nghèo theo tiêu chí thiếu hụt các dịch vụ xã hội 

cơ bản để thực hiện các chính sách; ban hành các chính sách hỗ trợ hộ thoát 

nghèo, hộ thoát cận nghèo để họ thoát nghèo bền vững; có cơ chế loại trừ đối 

với những trường hợp hộ nghèo trông chờ, ỷ lại để tạo động lực phấn đấu, thay 

đổi về nhận thức trong Nhân dân. Hướng dẫn cụ thể về cơ chế luân chuyển, mức 

thu hồi vốn và thời gian thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, da dạng 

hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo phù hợp với vùng, miền. Hướng 

dẫn cụ thể cơ chế đặc thù về quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử 

dụng nguồn lực và năng lực tổ chức thực hiện tại chính quyền các cấp, phù hợp 

với tính chất đặc thù của từng chương trình, dự án và điều kiện đặc thù của từng 

vùng miền, địa phương. 

- Thống nhất hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giữa các Bộ, ngành Trung ương17. 

b) Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh: tiếp tục chỉ đạo sở, ban, ngành và Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, thành phố thực hiện: 

- Xây dựng, triển khai Đề án giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai 

đoạn 2021-2025 khi có hướng dẫn của Trung ương. 

- Xây dựng, triển khai kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

chuẩn mới áp dụng cho giai đoạn 2022-2025 theo quy định tại Nghị định số 

07/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chuẩn 

nghèo giai đoạn 2021-2025.  

                                                 
17 Hiện nay địa phương phải chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG theo quy định tại các Thông tư: số 

39/2017/TT-BLĐTBXH, số 05/2017/TT-BNNPTNT, số 07/2017/TT-BKHĐT. 
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