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BÁO CÁO  

Tổng kết thực hiện 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 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Thực hiện Quyết định số 152/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 11/02/2020 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -

2020 ban hành Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo, UBND tỉnh Lạng Sơn 

báo cáo kết quả thực hiện 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 

trên địa bàn tỉnh như sau:  

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

 1. Công tác triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết 

Thực hiện 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 các 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững (CTMTQGGNBV) giai đoạn 2011 - 2015 và giai 

đoạn 2016 - 2020, lĩnh vực giảm nghèo được xác định là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nên luôn nhận 

được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ 

ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; UBND tỉnh chủ 

động tham mưu và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành các 

văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về 

thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 và 

giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài việc ban hành các nghị quyết, quyết định về công 

tác giảm nghèo, các ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo giảm nghèo và Ban 

Chỉ đạo các chương trình MTQG của tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ thị về thực 

hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù như: hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển 

ngành nghề; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động; hỗ trợ học sinh 

bán trú chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của nhà nước, 

chính sách trợ giá lãi suất, chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cho nhóm dân tộc ít 

người trên địa bàn… để thúc đẩy công tác giảm nghèo đạt hiệu quả. 
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2. Hệ thống văn bản, chính sách đã ban hành theo lĩnh vực  

Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ và Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, chính sách và văn bản hướng dẫn thực 

hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 và giai 

đoạn 2016 - 2020 (chi tiết tại biểu kèm theo).  

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

Các cấp, các ngành đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên địa 

bàn toàn tỉnh, đặc biệt là phổ biến các nội dung, chính sách giảm nghèo trong 

Nghị quyết để mọi người dân biết và tích cực tham gia; thực hiện đồng bộ, đa 

dạng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp 

chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh…); cấp, phát tờ rơi miễn phí cho người 

nghèo, người dân tộc thiểu số; tổ chức đối thoại chính sách các cấp; các Hội, 

đoàn thể tổ chức học tập quán triệt các nội dung của Nghị quyết, chương trình 

và kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của 

công tác giảm nghèo giai đoạn 2011- 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 đến mọi 

tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên tập huấn, nâng cao năng lực cho các cán bộ 

làm công tác giảm nghèo về nghiệp vụ chuyên môn như điều tra, rà soát hộ 

nghèo, lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; quy định quản lý tài chính 

thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các chủ 

trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước… 

4. Công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra, đánh giá định kỳ 

Công tác thông tin, báo báo được thực hiện theo đúng quy định của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan. Các đơn vị 

chủ trì thực hiện chính sách, dự án và UBND cấp huyện, cấp xã đã chấp hành 

kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định. Tuy nhiên, một số đơn vị thực hiện 

chưa đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.  

Công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ được HĐND, Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo giảm nghèo, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và 

các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, hằng năm đều xây dựng 

kế hoạch kiểm tra và giám sát, đánh giá chuyên đề như: giám sát thực hiện chính 

sách vay vốn ưu đãi, thực hiện mô hình giảm nghèo, điều tra, rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo…; qua kiểm tra kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề 

ra giải pháp giải quyết nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, người nghèo tiếp cận 

các chính sách về giảm nghèo và các dịch vụ xã hội cơ bản; hằng năm, Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh đều thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá tình 

hình thực hiện dự án 5 thuộc CTMTQGGN tại cấp huyện và cấp xã.  

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

  1. Về chính sách giảm nghèo chung  

 1.1. Bố trí nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo  
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Nguồn vốn bố trí để thực hiện các chính sách giảm nghèo cơ bản được 

đảm bảo kịp thời theo định mức, có sự lồng ghép vốn của các chương trình, dự 

án, nguồn vốn của Trung ương và địa phương, cùng với huy động từ các nguồn 

khác; UBND các huyện, thành phố đã chủ động bố trí, phân bổ, lồng ghép hợp 

lý nguồn vốn theo từng chương trình, dự án để tổ chức triển khai thực hiện như 

vốn đầu tư Chương trình 135, 120, Chương trình xây dựng nông thôn mới; hỗ 

trợ vốn vay tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo thông qua hệ thống Ngân hàng chính 

sách xã hội; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho dân tộc thiểu số vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn, xã biên giới; thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho hộ 

nghèo. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ thực hiện các 

chương trình chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, do điều kiện đặc thù của tỉnh 

miền núi có suất vốn đầu tư công trình hạ tầng cao, vì vậy việc triển khai các 

tiêu chí về giao thông, trường học gặp nhiều khó khăn; sự huy động hỗ trợ, ủng 

hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư chưa cao. 

Nguồn vốn huy động cho mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 là 

5.022 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người 

nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo để thực hiện các chính sách, chương trình giảm 

nghèo là 2.201 tỷ đồng; vốn vay tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác là 2.765 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp, các tổ chức, cá 

nhân là 45 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 11 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2016 - 2020, kết quả huy động nguồn lực là 4.380,65 tỷ đồng, 

bao gồm: nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho dự án giảm nghèo 1.470 tỷ 

đồng (nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương 38 tỷ đồng); nguồn vốn tín 

dụng 2.888,8 tỷ đồng (ngân sách địa phương 68,7 tỷ đồng); nguồn huy động 

khác 21,85 tỷ đồng (quỹ vì người nghèo các cấp). 

1.2. Các cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn 

a) Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số vùng khó 

khăn trên địa bàn tỉnh:  

Giai đoạn 2014 - 2015 đã hỗ trợ cho 8.114 hộ nghèo với tổng kinh phí 

8.114 triệu đồng; giai đoạn 2016 - 2020: hỗ trợ cho 8.188 lượt hộ, tổng kinh phí 

16,979 tỷ đồng với 33.646 lượt nhân khẩu; chủ yếu hỗ trợ trực tiếp bằng các loại 

vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi: 531,777 tấn vật tư nông nghiệp; 

10 kg hạt giống; 28.219 cây giống, 9.376 vật nuôi các loại; 9.024,4 kg thức ăn 

chăn nuôi. 

b) Chương trình giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ:  

Bên cạnh chính sách ưu đãi chung, HĐND, UBND tỉnh cũng có nhiều cơ 

chế hỗ trợ đặc biệt cho chương trình giảm nghèo, chính sách hỗ trợ lãi suất, hỗ 

trợ cây, con giống, hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số ít người, hỗ trợ 

hộ nghèo có địa chỉ… theo Chương trình số 40/CTr-BCĐ ngày 21/3/2014 của 

Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh về vận động giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ giai 

đoạn 2014 - 2020 đã được các huyện, các ngành triển khai thực hiện có hiệu 

quả, qua đó giúp được nhiều hộ thoát nghèo bền vững, tiêu biểu là huyện Bình 



4 

 
 

Gia1. Sự tham gia của các doanh nghiệp, các phong trào của Hội Phụ nữ, Hội 

Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ người nghèo 

vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã góp phần quan trọng trong thực hiện công tác 

giảm nghèo bền vững2. 

Các chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh đã tạo điều kiện cho đồng bào các 

dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn có cơ hội phát triển, nâng cao đời sống 

vật chất, hỗ trợ, giúp cho các hộ nghèo giảm bớt khó khăn, góp phần giảm 

nghèo, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại vùng dân tộc thiểu số, tạo 

được sự đồng tình ủng hộ của xã hội, củng cố lòng tin của người dân đối với sự 

lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tạo tiền đề và động lực giúp cho người nghèo 

vươn lên thoát nghèo. 

1.3. Phân công trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai 

thực hiện 

Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp được thành lập và kiện toàn qua các giai 

đoạn để tập trung chỉ đạo, theo dõi, giám sát đánh giá quá trình tổ chức thực 

hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo; đồng thời ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo giảm nghèo, quy định cơ chế phối, kết hợp giữa các 

ngành thành viên Ban Chỉ đạo. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị 

vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đặc biệt là sự tham gia tích cực 

của các Hội, đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn 

thanh niên,…) và các đơn vị, cá nhân nhận giúp đỡ các hộ nghèo theo địa chỉ, 

sửa chữa, làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ nhân dịp ngày lễ, tết, hỗ trợ học sinh vượt 

khó, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh, cứu đói giáp hạt...  

 

                   

      1 Tính đến nay đã có 68 cơ quan, đơn vị, trường học nhận giúp đỡ 52 gia đình bằng hiện vật như bò giống 

sinh sản; lợn giống sinh sản; lợn thịt; gia cầm; dê giống... với tổng số kinh phí hỗ trợ 340.380.000 đồng. Quỹ 

thiện nguyện cùng bò vượt khó giúp 15 hộ nghèo tại các xã: Tô Hiệu, Thiện Thuật, Mông Ân với 15 con bò 

giống. Huyện Đoàn các huyện, thành phố và các cơ sở đoàn nhận đăng ký giúp đỡ 129 hộ nghèo có địa chỉ, giúp 

đỡ 109 hộ gia đình cựu thanh niên xung phong thuộc hộ nghèo;... cho vay không lấy lãi được trên 660,5 triệu 

đồng và 4.632 ngày công lao động, hỗ trợ 301.432 cây, con giống. Trung ương Hội Nông dân hỗ trợ 18 con bò 

giống và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 18 hội viên nông dân nghèo tại xã Hữu Lân, huyện Lộc 

Bình… 

      2 Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo có địa chỉ”, đã đóng góp 

44.605 ngày công lao động; cho các hội viên nghèo vay không lãi với số tiền 2 tỷ 456 triệu đồng, giúp 3.271 hộ 

phụ nữ nghèo thoát nghèo. Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” được triển khai hỗ trợ 202 hội viên 

phụ nữ nghèo trị giá trên 3 tỷ đồng. Đoàn thanh niên đã giúp đỡ được 330 hộ thanh niên thoát nghèo, triển khai 

mô hình điểm cấp tỉnh giúp 45 hộ thoát nghèo tại xã Vân Mộng, Đồng Giáp - huyện Văn Quan, xã Tân Thành - 

huyện Cao Lộc;... các cấp bộ Đoàn tặng trên 5.400 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 

với trị giá gần 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 30 nhà nhân ái, ngôi nhà khăn quàng đỏ cho các học sinh, gia đình 

nghèo trị giá gần 800 triệu đồng; phối hợp tổ chức được 60 lớp tập huấn về phát triển kinh tế, khởi nghiệp cho 

đoàn viên, thanh niên trong đó có thanh niên thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Hội Nông dân các cấp đã khám và điều 

trị cho 49.687 lượt người nghèo, kinh phí trên 3,3 tỷ đồng, triển khai 176 dự án cho 1.650 hộ vay trên 35,2 tỷ 

đồng từ quỹ Hội Nông dân; Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng 50 con bò giống cho nông dân nghèo 

tại huyện Cao Lộc, 159 con bò giống cho 159 hội viên nghèo tại huyện Lộc Bình, Đình Lập; phối hợp với Ban 

Dân tộc thực hiện dự án nuôi bò sinh sản cho 18 hộ tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình với kinh phí trên 343 triệu 

đồng; hỗ trợ mua 2.431,6 tấn phân bón và 151,82 tấn giống cây trồng các loại; hỗ trợ xây nhà cho 681 hộ nông 

dân nghèo với kinh phí trên 7,2 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà cho 51 hộ nghèo với kinh phí 508 triệu đồng từ Tập 

đoàn Dầu khí quốc gia; hỗ trợ 07 hộ xây nhà từ Ngân hàng cổ phần Thương mại Việt Nam với kinh phí 210 triệu 

đồng. 
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1.4. Công tác tổ chức giám sát, kiểm tra  

Hằng năm các thành viên Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh, huyện đều tổ 

chức giám sát theo từng chuyên đề và tổng thể theo nhiệm vụ phân công, cấp cơ 

sở trực tiếp giám sát các nội dung đang triển khai tại cơ sở. Ngoài ra, việc giám 

sát của các đoàn thể, HĐND, Uỷ ban MTTQ nhất là giám sát của cộng đồng 

phát huy hiệu quả. Việc triển khai bộ công cụ theo dõi báo cáo do các cơ quan 

chủ trì CTMTQG triển khai thực hiện, sử dụng còn hạn chế, nguyên nhân: do 

quá nhiều bộ chỉ tiêu thực hiện từ nhiều ngành nên việc thực hiện còn lúng túng, 

chưa hiệu quả. Công tác giám sát từ cộng đồng người dân trong tổ chức thực 

hiện từng chương trình đã phát huy tính tự chủ của cộng đồng với các chính 

sách, dự án chương trình giảm nghèo triển khai tại cộng đồng. Vai trò của người 

dân được tham gia từ khâu lấy ý kiến, lập kế hoạch, triển khai và thụ hưởng như 

dự án hỗ trợ sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản 

xuất…; kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của kiểm toán nhà nước về 

quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG được các đơn vị tuân thủ và thực hiện 

đầy đủ.  

1.5. Kết quả thực hiện từng chính sách giảm nghèo  

a) Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người 

nghèo: 

 Giai đoạn 2011 - 2020 mở được 967 lớp, với trên 32.879 lao động nông 

thôn được học nghề góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh từ 35% 

năm 2011 tăng lên 52,5% vào năm 2019, đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đối 

tượng học nghề chủ yếu là người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động, nhóm 

nghề đào tạo chủ yếu là nghề nông nghiệp: chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật 

thú y, trồng trọt, sửa chữa máy nông nghiệp, mây tre đan, thêu ren, sửa chữa lắp 

đặt điện dân dụng, hàn, nấu ăn...; trên 70% lao động sau đào tạo có việc làm, 

biết áp dụng nghề đã được đào tạo vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đem lại hiệu 

quả kinh tế; đối với vấn đề tạo việc làm, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho trên 

135.000 lao động, hằng năm tạo việc làm mới cho trên 13.500 lao động, trong 

đó số lao động đi xuất khẩu lao động là 1.863 người. Việc lồng ghép các chương 

trình, dự án đã hỗ trợ hàng chục ngàn lao động có thêm việc làm, đời sống của 

người lao động đã từng bước được cải thiện góp phần vào mục tiêu giảm nghèo 

bền vững.  

b) Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo: 

Thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học bổng, 

trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh nghèo ở các cấp học, 

thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, nhất là sinh 

viên nghèo3; hỗ trợ cho học sinh, sinh viên và hỗ trợ chi phí học tập cho 797.130 

lượt học sinh. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện chính sách bán trú dân nuôi, xây 

dựng các điểm trường bán trú, hỗ trợ tiền ăn cho 6.525 học sinh trong các trường 

mầm non với tổng kinh phí 42.780 triệu đồng góp phần duy trì tỷ lệ trẻ đến 

                   
      3 đã cho 12.921 lượt sinh viên vay vốn, doanh số cho vay 143.521 triệu đồng. 
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trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh chuyển cấp trong toàn 

tỉnh. Hỗ trợ gạo cho học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn là 189.553 học sinh với 

23.426.086 kg. 

c) Hỗ trợ về y tế và dinh dưỡng:  

Giai đoạn 2011 - 2020 đã mua 4.026.287 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người 

nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số; kinh phí 2.467,48 triệu đồng. 

Thực hiện khám chữa bệnh cho 2,76 triệu lượt người nghèo, cận nghèo và dân 

tộc thiểu số, tổng kinh phí chi cho khám, chữa bệnh là 933,8 tỷ đồng. Việc thực 

hiện tốt chính sách hỗ trợ về y tế cho người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, 

người dân tộc thiểu số 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, 

nâng cao sức khỏe Nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và 

giảm nghèo. Chính sách hỗ trợ cung cấp dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em nghèo ở 

địa bàn nghèo hiện nay chưa có hướng dẫn của các bộ, ngành nên chưa triển 

khai thực hiện được.  

d) Hỗ trợ về nhà ở:  

Trong giai đoạn 2011 - 2020 đã hỗ trợ cho 13.646 hộ nghèo làm nhà ở, 

trong đó: theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Chính phủ 

là 6.009 nhà; theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ là 2.543 nhà; từ huy động vận động: 6.146 nhà; tổng kinh phí thực 

hiện: 130,7 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã góp phần quan 

trọng trong việc xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, 

qua đó các hộ nghèo có nhà ở ổn định, giúp người nghèo yên tâm sản xuất vươn 

lên thoát nghèo.  

đ) Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý:  

Trong giai đoạn 2011 - 2020 đã tổ chức được 430 đợt trợ giúp pháp lý lưu 

động tại các xã nghèo, xã an toàn khu và thôn đặc biệt khó khăn, với tổng số 

13.018 người tham dự, thực hiện 1.233 vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức 

tham gia tố tụng, số người được trợ giúp pháp lý theo từng đối tượng: 19 người 

nghèo, 197 người dân tộc thiểu số, 17 trẻ em, 06 người có công với cách mạng, 

20 người thuộc đối tượng khác; theo lĩnh vực: hình sự 198 vụ, dân sự 61 vụ; lắp 

đặt 240 hộp tin, 290 bảng tin trợ giúp pháp lý tại UBND các xã. 

e) Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin:  

Thực hiện tốt chương trình đưa văn hoá thông tin về cơ sở, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn đã chuyển tải các thông tin về chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo; phổ biến các mô hình 

giảm nghèo hiệu quả tại địa phương; đưa tin về các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ các 

hộ nghèo vươn lên thoát nghèo... 

2. Về chính sách đặc thù thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP  

Giai đoạn 2013 - 2020, UBND tỉnh đã phân bổ tổng kế hoạch vốn trực 

tiếp thực hiện hỗ trợ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn 03 huyện Bình 
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Gia, Đình Lập, Văn Quan là 512.061 triệu đồng (trong đó ngân sách Trung ương 

là 398.711 triệu đồng; ngân sách địa phương là 113.350 triệu đồng) để thực hiện 

đầu tư 55 công trình4, kịp thời duy tu, bảo dưỡng đối với các công trình xuống 

cấp và hư hỏng với tổng kế hoạch vốn là 15.526 triệu đồng. Các công trình được 

đầu tư đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho Nhân dân trên địa bàn 

tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, giao lưu thương mại góp phần nâng cao 

chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.  

Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a), đến hết năm 2019 trên địa 

bàn các huyện nghèo đã hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân 

rộng mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí 33.987 triệu đồng để thực hiện 458 

dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 78 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 

hơn 150.123 lượt hộ thụ hưởng, đã tạo công ăn việc làm cho các hộ gia đình, tập 

huấn kỹ thuật trước khi bàn giao cây, con giống và được Ban Chỉ đạo giảm 

nghèo các cấp quan tâm, kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, do định mức hỗ trợ 

thấp và do một số điều kiện khác như khả năng đối ứng, huy động đóng góp của 

gia đình, dòng họ, cộng đồng... nên đối tượng tham gia dự án chưa thực sự đủ 

điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ các hỗ trợ của dự án. 

Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số đi làm việc ở nước ngoài, tổng nguồn vốn giao là 2.284 triệu đồng, đã 

đào tạo nghề, ngoại ngữ cho 280 lao động có tay nghề và kiến thức để đi xuất 

khẩu lao động. Tuy nhiên, do trình độ, nhận thức của người dân vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, tâm lý không muốn xa gia đình nên số lao 

động tại các huyện nghèo đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài rất ít, 

khó triển khai thực hiện, chủ yếu tập trung vào nội dung tuyên truyền, tư vấn 

cho lao động. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân nghèo trên địa bàn  

1.1. Thực trạng 

Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua đã có những 

chuyển biến tích cực, nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã góp phần quan 

trọng vào công tác giảm nghèo của tỉnh, kết quả tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng 

năm trên địa bàn tỉnh giảm trên 3%. Tuy nhiên, tỷ lệ nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn 

còn cao so với bình quân chung của cả nước, mức sống của người dân còn thấp, 

số hộ cận nghèo nhiều, nguy cơ tái nghèo luôn tiềm ẩn. Tỷ lệ giảm hộ nghèo 

hàng năm giữa các huyện không đồng đều; chưa phát huy được các mô hình 

giảm nghèo bền vững để nhân ra diện rộng; còn một bộ phận không nhỏ hộ 

nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, của xã hội, 

làm ảnh hưởng đến mục tiêu và tính bền vững của chương trình giảm nghèo.   

                   
      4 15 công trình trường học, 03 công trình trạm y tế xã đạt tiêu chuẩn, 11 công trình thủy lợi, 24 công trình 

giao thông, 02 công trình nhà văn hóa xã; 
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1.2. Nguyên nhân nghèo 

  Là tỉnh miền núi, xuất phát điểm thấp, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc 

nhiều vào tự nhiên, rét đậm, rét hại, dịch bệnh thường xuyên xảy ra làm ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất và triển khai các mô hình, dự án của người dân…; 

ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của hộ gia đình. Ngoài ra, trình độ 

dân trí, đời sống dân cư giữa các vùng không đồng đều; kết quả giảm nghèo 

chưa thực sự bền vững, số hộ thoát nghèo nhưng mức thu nhập nằm sát chuẩn 

nghèo còn lớn, số hộ có nguy cơ tái nghèo cao, một số chính sách hỗ trợ người 

nghèo chưa thực sự có hiệu quả, đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc 

thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.   

2. Đánh giá kết quả xây dựng đề án, kế hoạch giảm nghèo và bổ sung 

cơ chế, chính sách giảm nghèo đặc thù, giải pháp huy động nguồn lực để 

thực hiện 

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, ngay từ đầu giai 

đoạn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, quyết định và kế 

hoạch triển khai thực hiện, trong đó đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng 

năm từ 3% trở lên. Ngoài ra, tỉnh đã xây dựng chính sách hỗ trợ hộ nghèo dân 

tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh và Chương trình hỗ trợ hộ nghèo có địa chỉ 

đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ giảm hộ nghèo 

bình quân đều đạt trên 3%/năm. Thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 

05/02/2013 và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan hướng dẫn các 

huyện nghèo xây dựng Đề án và đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội 

nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Bình Gia và huyện Đình Lập 

giai đoạn 2013 - 20175 và phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm 

nghèo nhanh và bền vững tại các huyện Bình Gia, Văn Quan và Đình Lập giai 

đoạn 2018 - 20206. 

3. Giải pháp huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình 

Từ năm 2011 - 2020 tỉnh đã huy động nguồn lực được 9.403,25 tỷ đồng 

để thực hiện các chính sách của Chương trình; mặc dù còn khó khăn nhưng tỉnh 

cũng đã dành một phần ngân sách để thực hiện các nội dung yêu cầu đối ứng để 

thực hiện Chương trình như tín dụng, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là chính 

sách hỗ trợ đặc thù; việc sử dụng vốn huy động đảm bảo đúng mục đích, đúng 

đối tượng.  

 
                   

      5 Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã 

hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Bình Gia giai đoạn 2013 - 2017; Quyết định số 1495/QĐ-

UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và 

bền vững huyện Đình Lập giai đoạn 2013 - 2017. 

      6 Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan; Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh 

phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập; Quyết định số 

1202/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 

- 2020 trên địa bàn huyện Bình Gia. 
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 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi  

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo luôn nhận được sự quan tâm 

chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của 

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh 

đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng, từng bước vươn lên của người nghèo, các hộ 

nghèo. Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 

trên địa bàn tỉnh, nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về giảm nghèo 

đã được nâng cao; từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu, 

chỉ tiêu giảm nghèo cho giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban 

MTTQ và các tổ chức đoàn thể, Nhân dân đã tích cực chỉ đạo các chi hội, hội 

viên giúp đỡ nhau thực hiện giảm nghèo; phong trào thi đua lao động sản xuất 

để giảm nghèo như mô hình chăn nuôi bò sinh sản, mô hình chăn nuôi lợn nái, 

trồng cây đặc sản như: Hồi, Quýt, Na và các cây trồng có giá trị kinh tế cao góp 

phần thiết thực trong công tác giảm nghèo của tỉnh. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện các huyện, thành phố đã chủ động xây 

dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho các huyện nghèo, xã 

nghèo, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; sử dụng lồng ghép các nguồn 

lực đầu tư của Nhà nước, của các đoàn thể chính trị - xã hội, kết hợp khai thác 

các tiềm năng sẵn có và phát huy nội lực cũng như ý thức trách nhiệm, tính chủ 

động, sáng tạo của địa phương, cơ sở, hộ gia đình và bản thân người nghèo tham 

gia thực hiện chương trình đạt hiệu quả. 

Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên 

Ban Chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời theo dõi giám sát, đánh 

giá hiệu quả thực hiện các chính sách, dự án theo mục tiêu và các chỉ tiêu của 

chương trình đề ra. 

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục được chú trọng và tổ chức thực 

hiện bằng nhiều hình thức phù hợp từ đó đã nâng cao nhận thức, quyết tâm và 

trách nhiệm thoát khỏi đói nghèo cho mỗi người dân, cả cộng đồng; đội ngũ cán 

bộ làm công tác giảm nghèo từ cấp tỉnh, huyện, xã được đào tạo đáp ứng với yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế 

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước, các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về 

thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững vẫn còn có lúc, có nơi 

chưa thường xuyên, chưa sát với điều kiện thực tế của cơ sở.  

Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phát triển 

chưa mạnh, do vậy vấn đề giải quyết việc làm, tạo việc làm sau đào tạo nghề còn 

gặp nhiều khó khăn; người lao động chưa mạnh dạn đi làm việc tại các doanh 



10 

 
 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài tỉnh hay đi xuất khẩu lao động. Trình 

độ dân trí của người dân ở vùng sâu, vùng xa còn thấp, dẫn đến nhận thức về 

việc học nghề và khả năng tiếp thu, vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

hạn chế; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã được áp dụng, song 

vẫn chỉ ở vài mô hình sản xuất nhỏ lẻ, việc nhân rộng gặp nhiều khó khăn, chưa 

tạo được sản phẩm nông sản mang tính hàng hoá, khó khăn trong bao tiêu sản 

phẩm... 

Công tác huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững còn hạn chế, chưa phát huy được các mô hình giảm nghèo bền 

vững để nhân ra diện rộng; còn một bộ phận không nhỏ hộ nghèo trông chờ, ỷ 

lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, của xã hội, làm ảnh hưởng đến mục tiêu và tính 

bền vững của chương trình giảm nghèo.   

Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn đặc biệt 

khó khăn còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới, khoảng cách chênh 

lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp. 

Các chính sách giảm nghèo hiện hành cơ bản phù hợp, đáp ứng được nhu 

cầu của người nghèo, nhất là hộ nghèo dân tộc thiểu số; tuy nhiên, việc chậm 

hướng dẫn, sửa đổi một số chính sách đã gây khó khăn cho cơ sở trong việc tổ 

chức thực hiện. 

2.2. Nguyên nhân  

a) Nguyên nhân khách quan:  

Xuất phát điểm nền kinh tế của tỉnh còn thấp, đặc biệt địa hình tỉnh Lạng 

Sơn chủ yếu là đồi núi, hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông khó 

phát triển; tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp; sản xuất nông nghiệp 

phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, đầu ra của sản phẩm... ảnh hưởng 

đến phát triển sản xuất, là rào cản thực hiện các mục tiêu giảm nghèo.  

b) Nguyên nhân chủ quan: 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cơ sở chưa được thường xuyên, xây 

dựng kế hoạch giảm nghèo chưa cụ thể, thiết thực; nhận thức về công tác quản 

lý, chỉ đạo điều hành chưa sát với tình hình thực tế của địa phương; phong tục, 

tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số tuy đã có đổi mới nhưng chưa 

rõ nét, trình độ canh tác vẫn còn lạc hậu, ít sáng tạo. Năng lực một bộ phận cán 

bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã, thôn còn hạn chế, nên trong công tác tham 

mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững chưa được kịp thời và hiệu quả. Một số hộ nghèo hạn chế về trình độ, nhận 

thức, sức khỏe nên không biết cách làm ăn, chưa áp dụng đúng khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất.  

3. Bài học kinh nghiệm  

- Chương trình MTQG giảm nghèo triển khai thực hiện có hiệu quả là do 

có được sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ 
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giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh; có cơ chế, chính sách 

và kế hoạch đồng bộ từ Trung ương, tỉnh, huyện đến cấp xã. 

- Các chính sách, dự án của chương trình được triển khai đồng bộ, phân 

cấp mạnh cho cơ sở và người dân được tham gia bàn bạc, quyết định các nội 

dung thực hiện; được tham gia, giám sát đánh giá trong quá trình thực hiện, tạo 

được sự đồng lòng ủng hộ của người dân. 

- Thường xuyên đổi mới, duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến chính 

sách pháp luật về giảm nghèo bằng những hình thức, nội dung phù hợp, đưa các 

chính sách đi vào đời sống để Nhân dân hiểu rõ và tích cực hưởng ứng, tham 

gia; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bằng chính 

nội lực, xóa bỏ dần tư tưởng trông chờ ỷ lại..., tích cực tham gia các hoạt động 

đào tạo nghề, tạo việc làm, góp vốn để thực hiện các dự án hỗ trợ, cam kết thoát 

nghèo... 

- Trong quá trình thực hiện, huy động được sự tham gia của các tổ chức 

đoàn thể chính trị, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội 

Phụ nữ...; thông qua các tổ chức cho vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ giúp đỡ 

người nghèo về nhà ở, phát triển kinh tế, phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói 

giảm nghèo, phòng trào xây dựng nhà đại đoàn kết, mái ấm nơi biên cương, 

phong trào giúp thanh niên lập nghiệp... 

- Quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ có 

đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù 

hợp với tình hình thực tiễn. 

 IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

Để tiếp tục hỗ trợ nâng cao đời sống người dân, thực hiện tốt công tác an 

sinh xã hội tại các tỉnh nghèo, khó khăn. UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất, kiến 

nghị như sau: 

1. Kiến nghị điều chỉnh mục tiêu và thiết kế 

Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu, trình Chính phủ 

ban hành định hướng, cơ chế chính sách Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo cho giai đoạn 2021 - 2025; cần ưu tiên phân bổ về nguồn lực, nhất là việc 

quy định về chế độ, định mức, hỗ trợ theo kịp với biến động giá cả (hoặc có cơ 

chế linh hoạt theo từng vùng, miền) để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục 

tiêu của chính sách. Xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại của người nghèo vào sự đầu 

tư, hỗ trợ của Nhà nước để người dân tự chủ động vươn lên xóa đói giảm nghèo 

một cách bền vững. 

2. Ðề xuất bố trí vốn và cơ chế huy động vốn 

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét tăng mức vốn hỗ trợ cho các dự 

án thuộc Chương trình 135 do mức vốn hỗ trợ hiện nay còn thấp, nhất là dự án 

xây dựng cơ sở hạ tầng, vốn duy tu bảo dưỡng công trình để phát huy hiệu quả 

lâu dài. 
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3. Ðề xuất về chỉ đạo, điều hành và quản lý Chương trình 

Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tham mưu, trình Chính phủ ban hành 

chính sách đặc thù cho cán bộ làm công tác giảm nghèo vùng dân tộc, miền núi. 

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

Xã hội xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- VP QG về giảm nghèo, Bộ LĐTBXH;  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ theo QĐ số 1899/QĐ-UBND; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Dương Xuân Huyên 
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