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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo  

06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 

  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo được các cấp, các 

ngành thực hiện đồng bộ nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2020 (CTMTQG), Ban Chỉ đạo (BCĐ) các 

CTMTQG của tỉnh và các huyện, thành phố đã tích cực chỉ đạo công tác giảm 

nghèo, chú trọng lồng ghép các nguồn lực của các chương trình, dự án phát triển 

kinh tế - xã hội và chính sách an sinh xã hội. UBND tỉnh ban hành các kế hoạch 

và văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 

2020 trên địa bàn tỉnh. 11/11 huyện, thành phố đều ban hành kế hoạch và tổ 

chức triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, 

phường, thị trấn tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển 

khai thực hiện. Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác trợ giúp xã hội 

dịp Tết nguyên đán, cứu đói giáp hạt; hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính 

sách giảm nghèo như hỗ trợ tiền điện thắp sáng, chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, 

chính sách tín dụng... 

Chỉ đạo và tổ chức tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 

của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến 

năm 2020; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về 

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; 

Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về Định hướng giảm 

nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và CTMTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 

Đặc biệt trong phòng, chống dịch COVID-19, đã ban hành kịp thời các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và chỉ đạo quyết liệt, công tác tổ chức hỗ trợ kịp 

thời, chính xác cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID- 

19. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện việc lợi dụng trục lợi chính sách trong 

quá trình thực hiện. 

(Có danh mục các văn bản chỉ đạo kèm theo). 

2. Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quy 

định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 -
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2020 được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 

Kết quả, cuối năm 2019 toàn tỉnh có 21.336 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 10,89% và 

20.250 hộ cận nghèo chiếm 10,34%. Kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được sử dụng làm cơ sở triển khai thực hiện gói hỗ trợ cho người dân bị 

ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

3. Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết số 

80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền 

vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 

3.1. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, chính sách cứu đói giáp 

hạt 

- Thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Quyết định số 

60/2014/QĐ-TTg, ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí 

hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện, tính đến hết quý II năm 2020 toàn 

tỉnh phân bổ 11.233 triệu đồng, hiện nay các huyện đang triển khai thực hiện hỗ 

trợ tiền điện cho 20.793 hộ nghèo. 

- Tổ chức tiếp nhận và chỉ đạo cấp phát kịp thời 244,71tấn gạo của Thủ 

tướng Chính phủ cứu đói giáp hạt cho 18.824 nhân khẩu bảo đảm đúng đối 

tượng, đúng chế độ, không xảy ra tiêu cực, thất thoát. 

3.2. Chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi  

Toàn tỉnh đã tập trung triển khai đầy đủ 16 chương trình tín dụng ưu đãi 

với tổng số tiền cho vay đạt 299.768 triệu đồng, 6.955 lượt hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín 

dụng là 2.936.787 triệu đồng, tăng 115.399 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong đó, cho vay theo Nghị định số 78/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ được 1.291 hộ nghèo, doanh số cho vay là 68.006 triệu 

đồng, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo đến thời điểm báo cáo đạt 877.812 triệu 

đồng, tổng số hộ nghèo dư nợ 20.374 hộ; cho vay học sinh, sinh viên 34 lượt với 

doanh số cho vay 324 triệu đồng, tổng số dư nợ cho vay học sinh, sinh viên đến 

thời điểm báo cáo 24.174 triệu đồng; cho vay đối tượng thuộc hộ cận nghèo theo 

Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

tín dụng cho vay hộ cận nghèo được 933 hộ, doanh số 50.523 triệu đồng, dư nợ 

417.649 triệu đồng; vay vốn sản xuất kinh doanh vùng đặc biệt khó khăn đã cho 

vay 71.094 triệu đồng cho 1.565 hộ. Việc đảm bảo vốn vay chính sách hỗ trợ tín 

dụng ưu đãi đã góp phần đồng hành cùng hộ nghèo, hộ cận nghèo trong giảm 

nghèo bền vững. 

3.3. Chính sách hỗ trợ giáo dục cho con hộ nghèo 

Đã triển khai lồng ghép các chính sách hỗ trợ giáo dục cho con hộ nghèo 

như: hỗ trợ gạo cho học sinh nghèo bán trú, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông 

và chính sách theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 
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thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Trong 06 tháng đầu năm 

2020, toàn tỉnh đã hỗ trợ học phí, chi phí học tập và miễn giảm học phí cho 

13.123 lượt học sinh với kinh phí 5.184,6 triệu đồng; cấp1.982 tấn gạo cho 

36.166 học sinh theo chính sách hỗ trợ học sinh nghèo bán trú, học sinh nghèo 

phổ thông trung học góp phần xóa bỏ tình trạng học sinh phải bỏ học để phụ 

giúp gia đình, chất lượng học tập ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt 

khó khăn được nâng lên. Chính sách hỗ trợ giáo dục đã tạo điều kiện cho học 

sinh, sinh viên hộ nghèo có cơ hội tham gia học tập, góp phần duy trì và nâng 

cao tỉ lệ phổ cập giáo dục. 

3.4. Chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo 

Toàn tỉnh đã cấp 412.406 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, người 

dân tộc thiểu số, người thuộc hộ cận nghèo với tổng kinh phí 331.821,8 triệu 

đồng (trong đó 7.967 thẻ hộ nghèo, 389.344 thẻ người dân tộc thiểu số, 11.764 

thẻ người đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn; 3.331 thẻ hộ cận nghèo). 

Chính sách hỗ trợ y tế đã góp phần giảm thiểu chi phí khám chữa bệnh cho 

người nghèo, giúp người nghèo tiếp cận được dịch vụ công về khám chữa bệnh 

của Nhà nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân góp phần thực hiện chính sách an 

sinh xã hội và giảm nghèo.  

3.5. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 

Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ, năm 2020 tỉnh được phân bổ nguồn vốn vay là 5.000 triệu 

đồng, đã thực hiện hỗ trợ cho 184 hộ nghèo, với kinh phí 4.600 triệu đồng để 

xây mới và cải tạo nhà ở, dự kiến đến hết năm 2020 hỗ trợ cho 16 hộ nghèo còn 

lại theo tổng nguồn vốn được giao.  

3.6. Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 về 

triển khai công tác tư pháp năm 2020. Trong 06 tháng đầu năm, trợ giúp pháp lý 

cho 138 lượt vụ việc (09 vụ hỗ trợ người nghèo, 129 vụ hỗ trợ bằng các hình 

thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng…); tổ chức được 01 đợt truyền thông trợ 

giúp pháp lý tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn với 23 người tham dự. Ngoài ra 

đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, thông qua cơ 

quan phát thanh truyền hình, báo chí, trang thông tin điện tử, kịp thời cung cấp kiến 

thức, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân ở các xã nghèo, 

đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành 

pháp luật của Nhân dân nói chung và người dân ở các xã nghèo và đồng bào dân 

tộc thiểu số nói riêng được nâng lên, giúp Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, 

vươn lên thoát nghèo. 

3.7. Các chính sách đặc thù của tỉnh 

a) Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND 

tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít 
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người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020. 

Năm 2020, UBND tỉnh giao 6.496 triệu đồng thực hiện chính sách, hỗ trợ cho 

3.118 hộ, 13.183 nhân khẩu hỗ trợ mua 76,3 tấn vật tư nông nghiệp phục vụ sản 

xuất; hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, hiện nay ở cơ sở đang tiến hành thực hiện các 

bước để hỗ trợ theo quy định.  

b) Chương trình số 40/CTr-BCĐ ngày 21/3/2014 của Ban Chỉ đạo giảm 

nghèo tỉnh về Chương trình vận động giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ giai đoạn 

2014 - 2020 tiếp tục được các cơ quan, đoàn thể duy trì và thực hiện hỗ trợ bằng 

hiện vật như trâu, bò giống sinh sản; lợn giống sinh sản; lợn thịt; gia cầm; dê 

giống1... qua đó đã giúp cho các hộ có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, 

thoát nghèo. 

4. Các dự án, chương trình theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 

02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 

4.1. Dự án 1: Chương trình hỗ trợ huyện nghèo áp dụng cơ chế 30a 

Tổng kế hoạch vốn bố trí cho Chương trình 30a năm 20202 là 186.373 

triệu đồng (Ngân sách Trung ương là 165.297 triệu đồng, Ngân sách địa phương 

là 21.076 triệu đồng). Trong đó:  

- Tiểu dự án 1. Dự án phát triển cơ sở hạ tầng: đầu tư xây dựng 24 công 

trình hạ tầng3, tiến độ các công trình mới đang thi công ước giá trị thực hiện đạt 

trên 34% khối lượng; các công trình cần bảo dưỡng sau đầu tư hiện nay các 

huyện đang tiếp tục thực hiện, chưa giải ngân. Vốn sự nghiệp là 4.734 triệu đồng 

thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư. 

- Tiểu dự án 3. Dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo: nội dung hỗ trợ thực hiện 49 dự án4, với 4.382 hộ, 

kinh phí thực hiện 14.795 triệu đồng. Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thực 

hiện 10 mô hình5, kinh phí thực hiện là 3.699 triệu đồng. 

- Tiểu dự án 4. Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng 

                   

1Phong trào “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo có địa chỉ” đã hỗ trợ 491 hộ nghèo có chủ hộ là phụ nữ  

3293 ngày công, cho vay không lấy lãi số tiền 59,7 triệu đồng, và 4.272 kg gạo. xây dựng 03 mô  hình 

giúp nhau tạo việc làm tại TPLS tạo được 13 lao động có việc làm thu nhập bình quân 3tr đ/tháng; xây 

dựng và duy trì nuôi lợn tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm lũy kế được 827 triệu đồng, đã 02 nhà mái ấm tình 

thương trị giá 29 triệu; tặng quà tết 2812 xuất trị giá 894 triệu đồng; tặng 41.576 cá nhân có hoàn cảnh 

khó khăn trong dịp tết trị giá 13 tỷ đồng; riêng quỹ xã họi của LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ cho 34 đoàn viên 

xây mới 18 nhà sửa chữa 16 nhà trị giá 780 triệu đồng;  

2Trong đó: vốn xây dựng CSHT 79.292 triệu đồng (trong đó ngân sách địa phương 16.000 triệu 

đồng); vốn duy tu bảo dưỡng 2.815 triệu đồng. 

3Gồm: 06 công trình thanh toán vốn, 8 công trình chuyển tiếp, 10 công trình khởi công mới. 

4Gồm 49 dự án (28 dự án trồng trọt, 10 dự án nuôi lợn, 8 dự án nuôi gà, 01 dự án nuôi ngựa, 02 dự 

án cải tạo rừng Sở, Quýt, Hồi). 

5Gồm: 10 mô hình (01 mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản;  07 mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bò 

bán chăn thả; 01 mô hình nuôi Cá; 01 mô hình trồng cây Cam Vinh). 
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bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: bố trí vốn sự nghiệp 

là 1.444 triệu đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch 

triển khai công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; hướng dẫn các đơn vị 

thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí đi xuất khẩu lao động, phối hợp với 

các trường dạy nghề, trường dân tộc nội trú... trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, 

định hướng cho học sinh ở các huyện nghèo, các xã vùng III, thôn đặc biệt khó 

khăn tham gia học nghề, ngoại ngữ phục vụ cho công tác đưa lao động đi làm 

việc ở nước ngoài.  

4.2. Dự án 2: Chương trình 135  

Tổng kế hoạch vốn bố trí cho năm 2020 là 215.782 triệu đồng, trong đó: 

- Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: bố trí kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển 163.986 triệu đồng6, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 60%, 

giải ngân được 39.284 triệu đồng,  đạt 23,95% kế hoạch vốn. Đầu tư xây dựng 

351 công trình7; duy tu được 29 công trình. 

- Tiểu dự án 2. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo: kế hoạch vốn là 43.756 triệu đồng8, giải ngân được 

3.043 triệu đồng, đạt 6,95% kế hoạch. Đã thực hiện được 2.826.580 tấn vật tư 

nông nghiệp; thực hiện 20 dự án trồng trọt; 14 dự án chăn nuôi; dự kiến thực 

hiện 180 dự án9 với 23.000 lượt hộ được thụ hưởng… Dự án nhân rộng mô hình 

giảm nghèo thực hiện 24 mô hình10.  

- Tiểu dự án 3. Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở: bố trí 

vốn sự nghiệp là 8.040 triệu đồng. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

1216/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án nâng 

cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa 

bàn tỉnh năm 2020, dự kiến tổ chức 228 lớp, 16.140 học viên tại tỉnh, huyện, xã 

để nâng cao năng lực cho các đối tượng cán bộ cơ sở xã và cộng đồng. Hiện nay, 

Ban Dân tộc tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các 

huyện chuẩn bị các nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.  

4.3. 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 xã ngoài Chương trình 30a và 

Chương trình 135: tổng kinh phí là 2.099 triệu đồng (hỗ trợ phát triển sản xuất, 

đa dạng hóa sinh kế: 840 triệu đồng; nhân rộng mô hình giảm nghèo: 1.259 triệu 

đồng), thực hiện 09 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại các huyện Tràng Định, 

                   
6 Trong đó: vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng là 152.502 triệu đồng, vốn duy tu 11.484 triệu đồng. 
7 Trong đó: 239 dự án thanh toán vốn; 112 dự án khởi công xây dựng mới. 
8 Trong đó: vốn hỗ trợ PTSX là 35.005 triệu đồng, vốn nhân rộng mô hình là 8.751 triệu đồng. 
9 Trong đó: 6 tháng đầu năm đã thực hiện được 2.826.580  tấn vật tư nông nghiệp; thực hiện 20 dự 

án trồng trọt; 14 dự án chăn nuôi. 
1018 mô hình phát triển chăn nuôi trâu, bò;  06 mô hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt; 7 mô hình chăn 

nuôi gà, 01 mô hình chăn nuôi Dê. 
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Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng11. Hiện nay các xã đang tiến hành làm các thủ tục 

cần thiết để triển khai thực hiện, dự kiến đến tháng 8 hỗ trợ được cho 185 hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo cây, con giống để triển khai thực 

hiện dự án đã được phê duyệt.   

4.4. Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, với kinh phí 

5.311 triệu đồng 

- Công tác truyền thông về giảm nghèo: kinh phí 951 triệu đồng, Sở Lao 

động -Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch, phối hợp cùng UBND các 

huyện, các tổ chức triển khai thực hiện dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành kế hoạch. 

Nội dung công tác tuyên truyền triển khai trên các cơ quan báo chí trên địa bàn 

tỉnh để đăng tải tin, bài về các chế độ, chính sách giảm nghèo nhằm nâng cao 

nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là người nghèo nắm được chủ trương, 

chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, có ý thức nỗ lực vươn lên, khắc 

phục khó khăn, tranh thủ vận dụng các chính sách của Nhà nước vào sản xuất để 

tăng thu nhập thoát nghèo, hạn chế sự trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.  

- Công tác giảm nghèo về thông tin: tổng kinh phí 4.360 triệu đồng, Sở 

Thông tin và Truyền thông đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện, dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành; nội dung thực hiện tập 

trung vào mua sắm hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo theo quy 

định. Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung 

tâm giao thương; duy trì, phát triển hoạt động 09 cụm thông tin cơ sở tại 06 xã 

biên giới và điểm nóng trật tự xã hội phục vụ tích cực cho công tác tuyên truyền, 

vận động của cấp ủy, chính quyền các cấp. 

4.5. Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình 

Tổng kinh phí 2.295 triệu đồng đã được phân bổ cho các huyện, các 

ngành để triển khai thực hiện cụ thể: 

a) Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo  

Kinh phí thực hiện là 500 triệu đồng, đã tiến hành xây dựng kế hoạch 

nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo chủ yếu là thành 

viên BCĐ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo cấp huyện và cán bộ làm 

công tác giảm nghèo cấp xã. Nội dung tập trung vào nâng cao năng lực xây 

dựng kế hoạch giảm nghèo, tổ chức thực hiện, quản lý số hộ nghèo trong điều 

tra, rà soát hàng năm, kỹ năng điều tra, rà soát đánh giá hộ nghèo, kỹ năng tổng 

hợp báo cáo kết quả giảm nghèo, kỹ năng giám sát, đánh giá chương trình giảm 

nghèo; mở các hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo tại cơ sở, nhằm nâng 

cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là người nghèo nắm được chủ 

                   

11Triển khai nuôi gà tại các xã Yên Trạch, Gia Cát, Hải Yến (huyện Cao Lộc); Hỗ trợ phát triển sản 

xuất trồng khoai tây tại xã Đại Đồng (huyện Tràng Định); hỗ trợ trồng cây lâu năm tại xã Hòa Bình, 

Vạn Linh (Chi Lăng); chăn nuôi bò sinh sản tại xã Vân Nham (Hữu Lũng), Chăn nuôi lợn tại thị trấn 

Chi Lăng, chăn nuôi trâu, bò tại xã Vân Thủy (Chi Lăng) 
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trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, có ý thức nỗ lực vươn 

lên, khắc phục khó khăn, tranh thủ vận dụng các chính sách của Nhà nước vào 

sản xuất để tăng thu nhập thoát nghèo, hạn chế sự trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước 

dự kiến đến tháng 9, 10/2020 sẽ tổ chức thực hiện.  

 

b) Kiểm tra và giám sát, đánh giá chương trình MTQG giảm nghèo 

Kinh phí 1.795 triệu đồng được phân bổ cho các ngành và các huyện, 

thành phố để triển khai thực hiện; đến thời điểm báo cáo nhiều đơn vị đã ban 

hành kế hoạch và tổ chức đi kiểm tra giám sát tại các địa bàn. Công tác kiểm tra, 

giám sát được các thành viên BCĐ, UBND các huyện duy trì thường xuyên có 

kế hoạch cụ thể và theo từng chuyên đề: kiểm tra chương trình hỗ trợ nhà ở; 

kiểm tra vay vốn tín dụng ưu đãi; kiểm tra các nội dung về điều tra, rà soát hộ 

nghèo….cấp huyện tự tiến hành tổ chức kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo 

06 tháng đầu năm được trên 20 cuộc. Công tác triển khai thực hiện các chính 

sách giảm nghèo bảo đảm các đối tượng đều được thụ hưởng và phát huy hiệu 

quả như chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi về phát triển sản xuất, hỗ trợ tiếp cận 

các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, văn hoá giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt...tạo 

tiền đề cơ bản để đại bộ phận hộ nghèo cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

- Công tác tham mưu, chỉ đạo của BCĐ các CTMTQG các cấp đã phát 

huy được vai trò tham mưu giúp UBND các cấp chỉ đạo điều hành các nhiệm 

vụ, mục tiêu và giải pháp về chương trình giảm nghèo theo đúng chương trình, 

kế hoạch đã đề ra và định hướng của Trung ương. 

- Công tác tuyên truyền vận động đã được các cơ quan chức năng, UBND 

các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện, trong đó đã chú trọng đến 

việc nhân rộng, giới thiệu các cá nhân, tập thể, hộ gia đình tiêu biểu có ý chí 

vươn lên thoát nghèo. 

- Về thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo được thực hiện tốt như: 

hỗ trợ về y tế, cấp thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số, hỗ trợ 

tiền điện…; công tác cứu đói giáp hạt được thực hiện có hiệu quả, góp phần giúp 

người nghèo ổn định cuộc sống, an tâm để đẩy mạnh sản xuất tăng thu nhập, giảm 

nghèo. Chính sách hỗ trợ tín dụng đã giải ngân được 98% so với kế hoạch. Việc 

thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo đã góp phần tạo được niềm tin của 

Nhân dân với Đảng, với chính quyền, góp phần ổn định xã hội, quốc phòng - an 

ninh được bảo đảm. 

- Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, 100% các chính 

sách giảm nghèo đều đến tay đối tượng và phát huy hiệu quả; những trường hợp 

phát hiện sai sót trong điều tra, rà soát hộ nghèo đều có biện pháp chấn chỉnh và 

chỉ đạo phù hợp.  
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- Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo 06 tháng đầu năm 2020 ước giảm 1,2% tương 

đương giảm 2.500 hộ, dự kiến đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 3% trở lên, đạt 

mục tiêu đề ra. 

- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội12 về thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch COVID-19, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và chỉ đạo tổ 

chức triển khai thực hiện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban 

ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban hành các văn bản, hướng dẫn, tổ 

chứctriển khai thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-1913. Kết quả đến ngày 22/7/2020 đã hỗ trợ cho 197.709 đối tượng 

người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng 

kinh phí là 163.745.500.000 đồng (trong đó: 84.953 người thuộc hộ nghèo và 

89.972 người thuộc hộ cận nghèo với tổng kinh phí là 129.685.500.000 đồng). 

  2. Hạn chế 

- Nguồn lực cho chương trình giảm nghèo vẫn chủ yếu từ ngân sách nhà 

nước; nguồn lực huy động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và sự đóng góp 

của Nhân dân thông qua Quỹ “vì người nghèo” và các nguồn lực khác còn hạn 

chế. Việc triển khai thực hiện các dự án thành phần của CTMTQG giảm nghèo 

bền vững còn chậm.  

- Công tác tuyên truyền mặc dù đã được quan tâm đẩy mạnh, nhưng còn 

chưa trọng tâm, trọng điểm, chưa linh hoạt trong nội dung tuyên truyền, chưa 

làm chuyển biến nhận thức của Nhân dân trong công tác giảm nghèo và vươn 

lên làm giàu chính đáng. Việc chỉ đạo triển khai các giải pháp giảm nghèo thiếu 

quyết liệt. 

3. Nguyên nhân hạn chế 

- Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và dịch tả lợn Châu Phi nên 

trong 6 tháng đầu năm một số nội dung của các dự án thành phần Chương trình 

MTQG giảm nghèo chưa tiến hành triển khai thực hiện được, đặc biệt là dự án 

chăn nuôi lợn. Mặt khác, một số hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ do ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19 đã nảy sinh tư tưởng trông chờ, ỷ lại không muốn 

thoát nghèo. 

- Việc quy định một số chức danh cấp phó (Tổ dân phố, Chi bộ, Ban công 

tác mặt trận) không được hưởng phụ cấp như hiện nay làm ảnh hưởng trực tiếp 

đến công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách ở cơ sở (thiếu nhân lực); 

                   

12Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân, đối 

tượng chính sách xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch COVID-

19; Công điện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

13Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cấp 

huyện, thành phố, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập các Đoàn 

kiểm tra, giám sát tại các điểm trực tiếp chi trả hỗ trợ cho người dân trên địa bàn. 
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 - Người dân chưa thực sự thay đổi về nhận thức (cách nghĩ và cách làm) 

một bộ phận người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, chưa 

nỗ lực vươn lên thoát nghèo. 

  III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối 

với công tác giảm nghèo. Phát huy vai trò chức năng tham mưu của các cơ quan 

chức năng để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. 

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, tập trung truyền thông vào 

các huyện, xã, thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đặc biệt khó khăn và vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số để nâng cao nhận thức, chuyển biến tư tưởng, xóa bỏ tư 

tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Đảng và Nhà nước của một bộ phận hộ 

nghèo. 

3.Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách, giải pháp giảm nghèo để 

cải thiện điều kiện sống của người nghèo; tạo điều kiện hỗ trợ cho người nghèo, hộ 

nghèo ở nông thôn dễ dàng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: chính sách phát triển 

sản xuất; chính sách tín dụng ưu đãi; chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế; giáo dục 

và đào tạo; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; tiếp cận thông tin… Triển khai đầy đủ các 

hợp phần CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.  

4. Lồng ghép hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, phấn đấu hoàn 

thành tiêu chí số 11 giảm hộ nghèo tại các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng 

nông thôn mới trong năm 2020. Tích cực chỉ đạo thực hiện nhân rộng mô hình 

giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ trên địa bàn toàn tỉnh.  

5. Tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 22/8/2016  

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 

giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; 

6. Tổ chức tốt công tác tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2020 trong tháng 9/2020. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ các CTMTQG tỉnh 

  (Số: 1899/QĐ-UBND); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Dương Xuân Huyên 
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Phụ lục I 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày         /7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

S 

TT 
CHỈ TIÊU, MỤC TIÊU 

Đơn 

vị tính 

TH 

Năm 

2019 

Năm 2020 

Kế hoạch 
Thực hiện 

 6 tháng 

ước cả 

năm 

1 Tổng số hộ dân cư Hộ     

 - Số hộ nghèo Hộ 21.336    

 - Tỷ lệ nghèo % 10,89 7,89  7,89 

 - Số  hộ cận nghèo Hộ 20.250    

 - Tỷ lệ hộ cận nghèo % 10,34 8,00  8,00 

2 Thực hiện chính sách giảm nghèo      

2.1 Tín dụng đối với hộ nghèo      

a 
Số lượt hộ nghèo được vay vốn 

(trong kỳ) 
Lượt hộ 4.641  1291  

 Tổng doanh số cho vay (trong kỳ) Triệu đồng 244.500  68.006  

 Tổng số hộ dư nợ Hộ 21.278  20.374  

 Tổng số dư nợ Triệu đồng 894.000  877.812  

b Tín dụng đối với hộ cận nghèo      

 
Số lượt hộ cận nghèo được vay vốn 

(trong kỳ) 
Lượt hộ 2.589  933  

 Tổng doanh số cho vay Triệu đồng 138.900  50.523  

 Tổng số hộ dư nợ Hộ 9.493  9338  

 Tổng số dư nợ Triệu đồng 409.900  417649  

2.2 
Số người nghèo được hỗ trợ y tế, 

giáo dục  
     

- Số người được mua thẻ  BHYT Người 429.018  412.033  

 Kinh phí  mua thẻ BHYT Triệu đồng 332.167  156.513  

- 
Số HS được miễn, giảm học phí và 

các khoản đóng góp 
người 12.121  9720  

 Kinh phí thực hiện Triệu đồng       3483  

- Số HS được hỗ trợ gạo người 76.178  36.166  

 Số gạo Tấn 5.156  1.983  

- 
Số học sinh được hỗ trợ chi phí học 

tập 
Người 7.780  3403  

 Kinh phí  Triệu đồng   1701  

2.3 Hỗ trợ tiền điện      

 Số hộ nghèo được hỗ Hộ 29.442  -  

 Kinh phí Triệu đồng 20.457  -  

2.4 Hỗ trợ nhà ở      

 Số hộ nghèo được hỗ vay vốn Hộ 400  184  
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S 

TT 
CHỈ TIÊU, MỤC TIÊU 

Đơn 

vị tính 

TH 

Năm 

2019 

Năm 2020 

Kế hoạch 
Thực hiện 

 6 tháng 

ước cả 

năm 

 Kinh phí Triệu đồng 10.000  5000  

2.5 Số hộ, nghèo được trợ giúp pháp lý      

 Số người nghèo được hỗ trợ Người 271    

 Kinh phí Triệu đồng     

3 Thực hiện các dự án GNBV      

3.1 
Dự án 1: Đầu tư các huyện nghèo  

30a 
     

- Tiểu dự án 1:       

 Số công trình xây dựng Công trình 21 24 24 24 

 Tổng kinh phí Triệu đồng 123.287 166.435 166.435 166.435 

 Trung ương Triệu đồng 123.287 145.359 145.359 145.359 

 Địa phương Triệu đồng  21.076 21.076 21.076 

- 
Tiểu dự án 3, hỗ trợ PTSX, đa dạng  

hóa sinh kế 
     

+ Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế      

 Dự án Dự án 50 59 59 59 

 Số người thụ hưởng Người 3.980 4.382 4.382 4.382 

 Kinh phí Triệu đồng 14.827 14.795 14.795 14.795 

+ Nhân rộng mô hình giảm nghèo      

 Số dự án Dự án     

 Số người thu hưởng Người     

 Kinh phí Triệu đồng   3.699  

- Tiểu dự án 4. Hỗ trợ XKLĐ      

 Kinh phí Triệu đồng 1.204 1.444 1.444 1.444 

 Số người được hỗ trợ Người  80 80 80 

3.2  Dự án 2: Chương trình 135      

- 
Tiểu dự án 1: Xây dựng cơ sở hạ 

tầng 
     

 Số công trình được xây dựng Công trình 407 351 351 351 

 Kinh phí Triệu đồng 172.639 163.986 163.986 163.986 

- 
Tiểu dự án 2. Hỗ trợ PTSX, 

NRMHGN 
     

+ Mô hình giảm nghèo      

 Mô hình Mô hình 23 24 24 24 

 Kinh phí Triệu đồng 8.220 8.751 8.751 8.751 

+  Hỗ trợ PTSX đa dạng sinh kế      

 Mô hình Mô hình 174 180 180 180 

 Kinh phí Triệu đồng 32.882 35.005 35.005 35.005 
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S 

TT 
CHỈ TIÊU, MỤC TIÊU 

Đơn 

vị tính 

TH 

Năm 

2019 

Năm 2020 

Kế hoạch 
Thực hiện 

 6 tháng 

ước cả 

năm 

- 
Tiểu dự án 3:Đào tạo nâng cao 

năng lực cộng đồng 
     

 Số người được đào tạo Hộ 15.400 16.140 16.140 16.140 

 Kinh phí Triệu đồng 6.074 8.040 8.040 8.040 

3.3 

Dự án 3: Hỗ trợ PTSX đa dạng 

sinh kế, NRMHGN các xã ngoài 

CTr30a, 135 

     

- Mô hình giảm nghèo      

 Mô hình Mô hình 3 03 03 03 

 Kinh phí Triệu đồng 1.111 1.259 1.259 1.259 

-  Hỗ trợ PTSX đa dạng sinh kế      

 Mô hình Mô hình 154 03 03 03 

 Kinh phí Triệu đồng 741 840 840 840 

3.4 
Dự án 4: Giảm nghèo thông tin và 

truyền thông. 
     

 - Truyền thông giảm nghèo      

 Kinh phí Triệu đồng 669 951 951 951 

 - Giảm nghèo thông tin Triệu đồng 1.700 4.360 4.360 4.360 

 Kinh phí      

3.5 

Dự án 5: Đào tạo nâng cao năng 

lực cán bộ giảm nghèo, giám sát 

đánh giá 

     

a Đào tạo cán bộ      

 Kinh phí Triệu đồng 350  500 500 

 Số người được đào tạo Người 1.036  1.267 1.267 

b Giám sát đánh giá      

 Kinh phí Triệu đồng 1.399  1.795  
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Phụ lục II 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO 
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày         /7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

 1. Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn, 

về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 2. Công văn số 211/VP-KGVX ngày 17/01/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, gia đình cận 

nghèo; 

 3. Công văn số 542/VP-KGVX ngày 20/02/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh về báo cáo tổng kết Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; 

 4. Công văn số 527/VP-KGVX ngày 19/02/2020 về việc tham mưu tổng kết 

lĩnh vực giảm nghèo; 

 5. Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về sơ kết 05 

năm (2015-2020) tình hình thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 

21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 6. Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về Tổng kết 

Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực 

hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; 

 7. Báo cáo số 06/BC-BĐD ngày 06/4/2020 của Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH tỉnh về tổng kết đánh giá vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách xã 

hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; 

 8. Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về Kết quả 

thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg tại các 

huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; 

 9. Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về tổng kết 

Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 

30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm 

nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 

19/5/2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 

2011 đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 - 2020; 

 10. Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/04/2020 của UBND tỉnh về phê 

duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2020.  
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11. Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về tổ chức 

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai 

đoạn 2016 - 2020; 

 12. Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện nhiệm vụ đặc thù của Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông 

tin” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 13. Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về triển 

khai công tác tư pháp năm 2020; 

 14. Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh; 

 15. Công văn số 1671/VP-KGVX ngày 29/4/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19; 

16. Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ 

cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

 17. Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh tổng kết 

thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về 

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 



Phụ lục III 

KẾ HOẠCH GIẢM HỘ NGHÈO NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày         /7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 
 

ST

T 

Các huyện, thành 

phố 

Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày     

09/01/2020 về phê duyệt kết quả rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2019 

Định hướng giảm nghèo năm 2020 

Tổng số 

hộ dân 

Hộ nghèo Hộ cận nghèo 

Tổng số 

hộ dân 

cư 

Hộ nghèo Hộ cận nghèo 

Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

Số hộ 

giảm 

trong 

năm 

Số hộ 

còn lại 

cuối 

năm 

Tỷ lệ 

cuối 

năm 

Tỷ lệ 

giảm 

Số hộ 

giảm 

trong 

năm 

Số hộ 

còn lại 

cuối 

năm 

Tỷ lệ 

cuối 

năm 

Tỷ lệ 

giảm 

1 TP. Lạng Sơn 28.099 53 0,19 61 0,22 28.124 8 45 0,16 0,03 15 46 0,16 0,05 

2 Huyện Tràng Định 15.758 1.747 11,09 1.609 10,21 15.772 437 1.310 8,31 2,78 161 1.448 9,18 1,03 

3 Huyện Văn Lãng 13.517 1.196 8,85 1.306 9,66 13.529 299 897 6,63 2,22 137 1.169 8,64 1,02 

4 Huyện Bình Gia 12.879 2.928 22,73 2.507 19,47 12.891 878 2.050 15,90 6,83 263 2.244 
17,4

1 
2,06 

5 Huyện Bắc Sơn 17.062 2.071 12,14 1.403 8,22 17.077 518 1.553 9,10 3,04 147 1.256 7,35 0,87 

6 Huyện Văn Quan 13.982 2.253 16,11 3.912 27,98 13.995 924 1.329 9,50 6,62 411 3.501 
25,0

2 
2,96 

7 Huyện Cao Lộc 18.325 1.931 10,54 1.753 9,57 18.341 483 1.448 7,90 2,64 184 1.569 8,55 1,01 

8 Huyện Lộc Bình 20.239 3.043 15,04 2.175 10,75 20.257 730 2.313 11,42 3,62 228 1.947 9,61 1,14 

9 Huyện Chi Lăng 18.266 1.784 9,77 1.981 10,85 18.282 446 1.338 7,32 2,45 208 1.773 9,70 1,15 

10 Huyện Đình Lập 7.436 1.312 17,64 1.000 13,45 7.443 472 840 11,28 6,36 105 895 
12,0

3 
1,42 

11 Huyện Hữu Lũng 30.270 3.018 9,97 2.543 8,40 30.297 664 2.354 7,77 2,20 267 2.276 7,51 0,89 

 Cộng 195.833 21.336 10,89 20.250 10,34 196.009 5.859 15.477 7,90 3,00 2.127 18.123 9,25 1,09 
 

 


		2020-07-31T08:29:40+0700


		2020-07-31T17:15:06+0700


		2020-07-31T17:15:06+0700


		2020-07-31T17:15:06+0700




