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Thực hiện công tác việc làm - dạy nghề và giảm nghèo bền vững năm 2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
năm 2022.  

Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác việc 
làm - dạy nghề - giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện, cụ thể như 

sau: 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi: 

- Kinh tế - Xã hội địa phương tiếp tục ổn định và phát triển; chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được Trung ương, tỉnh phân bổ vốn, tạo 
điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.  

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thể hiện 
quyết tâm phấn đấu, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập bình quân đầu người, cải thiện ổn định 
đời sống của nhân dân. 

- Chính sách an sinh xã hội ngày càng được mở rộng, ý thức của người dân 

từng bước được nâng lên, hạn chế tư tưởng trông chờ vào các chính sách của Nhà 
nước, các mô hình giảm nghèo, chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ sản xuất được 

quan tâm chỉ đạo, có sự đồng thuận cao của Nhân dân. 

- Cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo 

nghề được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, có kinh nghiệm, có tinh thần 
trách nhiệm trong công tác giảm nghèo. 

2. Khó khăn: 

- Một số chính sách của Trung ương hỗ trợ cho hộ nghèo, xã nghèo còn  

nhiều ngành, nhiều đơn vị quản lý, cơ chế thực hiện không đồng bộ gây khó khăn 
cho công tác quản lý và thực hiện ở cơ sở. 

- Có những chính sách Trung ương đã ban hành có hiệu lực thi hành, nhưng 
kinh phí không đáp ứng kịp thời, gây bức xúc cho đối tượng thụ hưởng. 

- Một số hộ vẫn còn tư tưởng trong chờ vào chính sách hỗ trợ, số hộ nghèo 

không khả năng thoát nghèo chiếm tỷ lệ khá cao. 
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II. THỰC TRẠNG VỀ HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 

- Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 toàn huyện còn 

4.176 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,64% so tổng số hộ dân cư theo chuẩn nghèo tại 
Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tăng 9,06% (tương đương 3.925 hộ) so 

với chuẩn nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 
trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer 3.094 hộ, chiếm 7,14% so với tổng số hộ dân 

cư, chiếm 11,48% so với tổng số hộ dân tộc Khmer và chiếm 74,09% so với tổng 
số hộ nghèo; hộ nghèo không có khả năng lao động 796 hộ, chiếm 19,06% so với 
tổng số hộ nghèo. 

- Toàn huyện có 03 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 
2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 861/QĐ-

TTg ngày 04/6/2021 và 03 ấp đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 
2021 - 2025 được Ủy ban Dân tộc phê duyệt theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT 

ngày 16/9/2021. 

III. MỤC TIÊU VIỆC LÀM - DẠY NGHỀ - GIẢM NGHÈO NĂM 2022 

1. Mục tiêu chung: 

Tiếp tục tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn tín 

dụng ưu đãi, tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo 
dục, khơi dậy ý chí vươn lên phát triển kinh tế, vượt qua nghèo khó. Tập trung 

triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho xã nghèo, hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, kết hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội; đào tạo nghề gắn với giải 
quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhằm nâng 

cao thu nhập, cải thiện đời sống; tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở các 
xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch thu nhập, mức sống giữa vùng 
nông thôn và đô thị, vùng dân tộc thiểu số. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,86% (giảm hộ nghèo trong vùng dân tộc khmer 

1,84%). 

- 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân sinh sống các xã, ấp đặc biệt khó 

khăn thuộc Chương trình 135; đối tượng Bảo trợ xã hội được cấp thẻ Bảo hiểm y 
tế theo quy định. 

- 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn giảm 
học phí và được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

- 100% sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện 
theo quy định được vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều 
kiện theo quy định được vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã 

hội. 
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- Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 
04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đạt 100% chỉ tiêu phân bổ. 

- Giải quyết việc làm trong và ngoài địa phương 3.000 lao động; nâng số lao 
động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên 95.505 lao động. 

- Đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng 140 lao động. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,46%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn 

bằng, chứng chỉ đạt 31,12% so với lao động trong độ tuổi tham gia hoạt động kinh 
tế. 

(Kèm theo phụ lục phân giao chỉ tiêu từng xã, thị trấn) 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Phát triển cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho sản xuất phát triển: 

Quan tâm chỉ đạo thực hiện vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững, phối hợp thực hiện tốt các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng được 

phân bổ cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn theo chương trình 135; xã đặc biệt khó 
khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo gắn với phát triển cơ sở hạ tầng theo 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới. 

2. Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo: 

Quan tâm chỉ đạo thực hiện vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững, phối hợp thực hiện tốt các dự án phát triển sản xuất và nhân rộng mô 

hình giảm nghèo được phân bổ cho các xã đặc biệt khó khăn theo chương trình 
135; xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.  

3. Hỗ trợ tín dụng: 

Thực hiện tốt chính sách cho vay ưu đãi từ nguồn vốn Phòng giao dịch Ngân 
hàng Chính sách xã hội huyện, nâng mức đầu tư cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo 03 năm, thông qua việc thành lập các tổ vay vốn của các tổ 
chức đoàn thể, hướng dẫn hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo lập phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo hộ nghèo, 
cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi đạt 100% so với số hộ có nhu 

cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra quản lý sử dụng 
vốn có hiệu quả, thu hồi vốn, lãi đúng hạn. 

4. Chính sách giáo dục: 

Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, 

sinh viên, hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh Mẫu giáo, Tiểu học thuộc diện hộ 
nghèo, cận nghèo theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính 

phủ, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình xã hội hóa về giáo dục, đảm bảo 
con, em thuộc diện đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đều được đến trường, kéo giảm 
tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng. 

5. Hỗ trợ về y tế: 
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Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/2018/QĐ-
TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Quyết định số 
14/2012/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sữa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo, đảm bảo 100% người 

thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn 
được cấp thẻ bảo hiểm y tế, chỉ đạo nâng cao chất lượng phục vụ khám bệnh cho 
người nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 

33/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 
quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người 

nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

6. Hỗ trợ khoa học - kỹ thuật: 

Triển khai thực hiện tốt các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến 
ngư nhằm chuyển giao khoa học, kỹ thuật sản xuất, kinh doanh cho người nghèo, 

cận nghèo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, xây dựng nhân rộng 
các mô hình sản xuất có hiệu quả trong chăn nuôi, trồng trọt, chú trọng phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với truyền nghề và giải quyết việc làm cho 
lao động nông thôn. 

7. Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: 

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị 
quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; vận động nhân dân 

phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái cùng với Nhà nước thực hiện 
tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. 

8. Thực hiện chính sách đào tạo nghề, việc làm: 

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đáp 

ứng yêu cầu việc làm ở địa phương và các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu sử 
dụng lao động, thường xuyên làm tốt công tác tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chú trọng lao 
động vùng nông thôn, phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các phiên 

giao dịch việc làm lưu động trên địa bàn các xã, thị trấn, nhằm tạo điều kiện để 
người lao động nông thôn nắm bắt được nhiều thông tin để tìm việc làm phù hợp, 

thực hiện đào tạo nghề lao động nông thôn theo nguồn kinh phí được tỉnh phân bổ 
(ưu tiên cho các xã xây dựng nông thôn mới). 

9. Về giảm nghèo bền vững: 

- Thực hiện đồng bộ giữa 02 nhiệm vụ, vừa thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo từ 
chính sách của Đảng, Nhà nước, vừa phải thực hiện tốt tuyên truyền, giáo dục, 

động viên hộ nghèo khơi dậy ý chí để vươn lên thoát nghèo, không còn tư tưởng 
trông chờ vào chính sách của Nhà nước, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt theo kế 

hoạch đề ra. 
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- Gắn với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư các mô 
hình nhân rộng giảm nghèo bền vững ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, chỉ  đạo nắm 

rõ nguyên nhân, yếu tố dẫn đến nghèo, ý chí, nguyện vọng để thoát nghèo, từ đó 
có biện pháp giải quyết phù hợp, đồng thời phân công các ngành, các tổ chức 

chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên nhận đỡ đầu, hướng dẫn kèm cặp hộ nghèo 
sản xuất kinh doanh, làm ăn có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo bền vững, thực 

hiện tốt chính sách khen thưởng, biểu dương, khuyến khích những đơn vị tập thể, 
cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt chính 
sách an sinh xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21tháng 10 năm 

2013 của Chính phủ, đặc biệt là đối với những hộ nghèo không khả năng thoát 
nghèo, đồng thời quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách người có công 

với cách mạng; tăng cường quản lý và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu 
tư của Nhà nước cho công tác giảm nghèo không dàn trãi, cào bằng, đúng trọng 

tâm, trọng điểm và đảm bảo đúng đối tượng có đủ điều kiện để được hỗ trợ đầu tư 
nhằm phát huy tối đa hiệu quả chính sách hỗ trợ; thực hiện tốt công tác giáo dục, 

động viên, khuyến khích hộ phát huy nội lực, tự tin, chăm chỉ làm ăn, hợp tác, 
chia sẻ kinh nghiệm, đoàn kết cùng nhau phát triển vươn lên thoát nghèo bền 

vững. 

- Về giảm hộ nghèo đối tượng bảo trợ xã hội, ngoài việc thực hiện các chính 

sách hỗ trợ của tỉnh, từng địa phương tập trung nguồn lực và thực hiện “xã hội 
hóa” để giúp hộ có trợ cấp tăng thêm, nâng mức sống của hộ lên ngang bằng mức 
sống trung bình của cộng đồng dân cư. 

10. Tăng cường thực hiện tốt truyền thông: 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến thông tin kịp thời các chính sách, pháp luật 

về giảm nghèo để Nhân dân nắm và thực hiện; đẩy mạnh công tác tư vấn trợ giúp 
pháp lý cho người nghèo, làm chuyển biến nhận thức của người dân, loại bỏ tư 

tưởng trông chờ vào các chính sách của Nhà Nước, phát huy nội lực và ý chí phấn 
đấu của người nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững, duy trì thực hiện đối 

thoại chính sách giảm nghèo và tổ chức Hội thi tuyên truyền chính sách giảm 
nghèo hằng năm. 

11. Tăng cường bộ máy quản lý giảm nghèo: 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo; thực hiện tốt công tác tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo; 
quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời sơ, tổng kết đánh giá hiệu quả các 

chính sách, đảm bảo chế độ thông tin và báo cáo định kỳ. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo công tác giảm nghèo trong toàn 
huyện; chủ trì, phối hợp với các ban, ngành huyện triển khai, hướng dẫn thực hiện 

toàn diện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh 
nghiệm trong triển khai thực hiện. 
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- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành huyện có liên quan và Ủy ban nhân 
dân các các xã, thị trấn, nắm chắc tình hình lao động, tổ chức dạy nghề gắn với 

giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo 
hợp đồng, theo dõi đánh giá mô hình nhân rộng giảm nghèo đã được hỗ trợ, đẩy 

mạnh hoạt động giám sát đánh giá chương trình việc làm, dạy nghề, giảm nghèo 
bền vững; tổ chức chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; chỉ đạo các xã, thị trấn 

lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người 
dân sinh sống tại các xã, ấp đặc biệt khó khăn. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 
tổ chức triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân 

tộc, Phòng Kinh tế và Hạ tầng và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hướng dẫn thực 
hiện quy trình, thẩm định, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt triển khai các dự án 

hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm 
nghèo theo Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. (nếu có được phân bổ vốn) 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn tổ chức rà soát nắm nhu cầu, tư vấn đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ 

thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất cho nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, 
hộ cận nghèo tham gia các dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 
rộng mô hình giảm nghèo. (nếu có được phân bổ vốn) 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành 
liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đánh giá, sơ kết, tổng kết các dự án 

đầu tư hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 
ngang, ven biển; xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, xã nông thôn mới 

gắn liên kết thị trường tiêu thụ hàng hóa. (nếu có được phân bổ vốn) 

3. Phòng Dân tộc: 

 - Chủ trì, phối hợp các ban, ngành có liên quan thường xuyên theo dõi đánh 
giá, rà soát tình hình biến động các tiêu chí xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư 

Chương trình giảm nghèo của Chính phủ và Ủy ban Dân tộc quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ và Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn thực hiện tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng 
đồng ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135. (nếu có được phân bổ 

vốn) 

- Phối hợp các ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban 
nhân dân huyện tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người dân tộc 

thiểu số theo quy định của Chính phủ và Ủy ban Dân tộc. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn lựa chọn công trình, xây dựng báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm định, 
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trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết 
yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, 

ven biển; xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và xã xây dựng nông thôn 
mới. (nếu có được phân bổ vốn) 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành 
liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện chương trình hỗ 

trợ nhà ở cho hộ nghèo theo các quyết định của Trung ương, của tỉnh; khảo sát lập 
dự án hỗ trợ kéo điện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở những nơi chưa có điện lưới 
quốc gia và những hộ câu nối đuôi không an toàn; tổ chức thực hiện tốt chương 

trình khuyến công, truyền nghề, khởi sự doanh nghiệp; xây dựng mô hình sản xuất 
tiểu thủ công nghiệp, mỹ nghệ phù hợp với điều kiện của hộ nghèo gắn với phát 

triển làng nghề, liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm mỹ nghệ ở các làng nghề và 
hộ gia đình. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Chủ trì và phối hợp các ngành chức năng hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện 

việc lồng ghép các chương trình, dự án, các chính sách có liên quan đến Chương 
trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thẩm 

định, phân bổ nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh đầu tư hỗ trợ phát triển cơ sở 
hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất để thực hiện đạt theo kế hoạch; kiểm tra, đôn 

đốc giải ngân vốn, việc sử dụng quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích và quyết 
toán đúng luật ngân sách. (nếu có được phân bổ vốn) 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên 
quan thực hiện tốt chính sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo theo quy định tại 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ đạo, phối hợp các Trường học, 
Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn hằng năm nắm chắc số học sinh, sinh 

viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ. Chỉ 
đạo điều tra nắm tình hình học vấn trong Nhân dân, phối hợp điều tra nắm tình 

hình sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm. 

7. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: 

 Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp xây dựng các dự án đầu tư từ nguồn 

vốn quốc gia giải quyết việc làm, nhằm thu hút và giải quyết việc làm cho người 
lao động; tăng cường thực hiện tốt chính sách đầu tư tín dụng ưu đãi, nâng mức 

đầu tư vốn sản xuất kinh doanh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 
giải quyết đáp ứng nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên và cho lao động làm 
việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, thông qua tổ ủy thác vay vốn của 

các ngành đoàn thế, tăng cường việc kiểm tra sử dụng vốn vay đúng mục đích, thu 
hồi nợ, lãi suất đúng hạn, hạn chế nợ xấu, nợ quá hạn. 

8. Bảo hiểm xã hội huyện: 
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 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện chính sách 

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế cho mọi đối tượng; lập 
danh sách in và cấp thẻ Bảo hiểm y tế đúng, đủ, kịp thời, hạn chế sai, sót, trùng lắp 

các đối tượng thuộc diện ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. 

- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra thực hiện chính sách bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động ở các Công ty, doanh 
nghiệp trên địa bàn huyện có sử dụng lao động. 

 9. Phòng Y tế: 

 Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến thực 
hiện chính sách hỗ trợ về y tế đối với gia đình chính sách người có công, người 

cao tuổi, trẻ em và người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phối hợp chỉ 
đạo thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, chính sách dân số - kế hoạch 

hóa gia đình; phối hợp Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, 
chữa bệnh cho bệnh nhân ở tuyến cơ sở, kiểm tra thực hiện chính sách hỗ trợ tiền 

ăn, tiền xe cho bệnh nhân thuộc các nhóm đối tượng theo Quyết định số 33/QĐ-
UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. 

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

tổ chức triển khai thực hiện theo Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo 
theo chính sách của Trung ương và của tỉnh. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, vận động hộ gia 

đình được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất sớm đưa vào sử dụng đúng mục đích,  nhằm 
phát huy được hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ nghèo. 

11. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ: 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu củng cố 
kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công chức; tham mưu đề xuất biểu dương, 
khen thưởng đơn vị, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

12. Phòng Tư pháp: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức 

thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 
theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp pháp 

lý, tư vấn pháp luật cho công chức Tư pháp và công chức Lao động - Thương binh 
và Xã hội các xã, thị trấn. 

13. Phòng Văn hóa và Thông tin: 
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- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị 
trấn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, chất lượng và thiết thực nhằm góp phần 
thực hiện giảm nghèo bền vững. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện 

chương trình hỗ trợ phương tiện nghe, nhìn, nhằm tạo điều kiện hộ nghèo tiếp cận 
thông tin. 

- Phối hợp với Trung tâm văn hóa – Thông  tin và thể thao huyện, các ngành 
liên quan tăng cường đầy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng mọi tầng lớp Nhân 
dân nắm và hiểu chính sách giảm nghèo bền vững để người dân tích cực tham gia 

thực hiện, nâng cao nhận thức và ý chí thoát nghèo. 

14. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện: 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên 
quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng phóng sự, viết bài đưa tin, biểu 

dương người tốt, việc tốt, điển hình những mô hình sản xuất giỏi, giảm nghèo bền 
vững. 

- Chỉ đạo Trạm truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác truyền thanh, 
thông tin, phổ biến chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, đưa 

người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng kịp thời trong 
Nhân dân. 

15. Chi Cục Thống kê huyện: 

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các biểu 
mẫu thống kê, rà soát hộ nghèo, nhu cầu việc làm, nhu cầu học nghề của người lao 

động và các chỉ số đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 
nghèo. 

16. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo và giao chỉ tiêu cụ thể 

cho từng ấp, khóm; củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công thành viên Ban Chỉ 
đạo phụ trách địa bàn ấp, khóm; khảo sát nắm rõ nguyên nhân, nguyện vọng, giải 

pháp hỗ trợ để thoát nghèo, phân công các ngành đoàn thể, đảng viên nhận đỡ đầu, 
hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. 

 - Chủ động xây dựng các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu và 
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế các xã đặc biệt khó khăn 

thuộc vùng bãi ngang, ven biển, các  xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trinh 135, 
xã nông thôn mới, ưu tiên đầu tư hỗ trợ vốn cho Tổ tự quản giảm nghèo bền vững, 

rà soát lập danh sách nhu cầu vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo đăng ký Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện từ đầu năm. 
(nếu có được phân bổ vốn) 

- Chỉ đạo rà soát thường xuyên nắm nhu cầu việc làm, đào tạo nghề lao động 
nông thôn, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm, lao động có nhu cầu 

lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 
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- Chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo đảm bảo 
đúng, đủ, kịp thời không để sai, sót và công khai dân chủ trong Nhân dân, theo dõi 

tổ chức sơ, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện của các dự án hỗ trợ sản xuất, đa 
dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo từ các nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia 

trên cơ sở đó chỉ đạo nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả. 

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành, đoàn thể 

huyện: 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp các ngành, thành 
viên, chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính 

sách của Đảng, của Nhà nước về công tác giảm nghèo sâu rộng trong đoàn viên, 
hội viên và quần chúng Nhân dân, giáo dục nâng cao ý chí của người dân, tự tin, 

chăm chỉ làm ăn và hợp tác để cùng nhau tiến bộ vươn lên thoát nghèo bền vững; 
phối hợp các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài theo hợp đồng; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, 

xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, thực hiện tốt xã hội hóa xây dựng nhà tình 
thương, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, chỉ đạo các hội cơ sở nhận đỡ đầu, kèm 

cặp hướng dẫn hộ nghèo làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác việc làm - dạy nghề - giảm nghèo 

bền vững năm 2022 của huyện Trà Cú./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH; 
- Văn phòng BCĐ giảm nghèo tỉnh; 
- TT. HU, TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các ngành có liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, NCTH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Tăng Thị Thắm 
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