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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1546 /KH-UBND

Phú Lộc, ngày 13 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13; Nghị quyết số 80/NQ-CP và
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Căn cứ 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 về
việc ban hành Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo, UBND huyện ban hành
Kế hoạch 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 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; 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.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
a) Đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 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 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết
76/2014/QH13); 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 (sau đây gọi tắt
là Nghị quyết 80/NQ-CP) và 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 (sau đây gọi tắt là Chương trình), trong đó tập trung
đánh giá kết quả đạt được so với tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, những
mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực
hiện Chương trình trên địa bàn huyện.
b) Xác định rõ nhiệm vụ, đề xuất cơ chế và giải pháp chủ yếu triển khai
các chính sách, Chương trình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030.
c) Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần thực hiện
mục tiêu giảm nghèo bền vững trong phong trào “Chung tay vì người nghèo Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.
2. Yêu cầu:
a) Đánh giá tổng kết được thực hiện trong phạm vi toàn huyện; tổ chức
thực hiện từ xã, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã), có sự tham gia của người dân,
đảm bảo nghiêm túc và chất lượng.

b) Đánh giá tổng kết việc tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo
theo quy định tại Nghị quyết 76/2014/QH13, Nghị quyết 80/NQ-CP; đánh giá
tổng kết các mục tiêu, chỉ tiêu và kết quả thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, hoạt
động của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 20162020.
c) Đánh giá tổng thể bao gồm: đánh giá hoạt động quản lý, điều hành và
tổ chức thực hiện Chương trình, đánh giá công tác điều phối, phối hợp và trách
nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình quản lý, điều hành tổ chức thực
hiện Chương trình; đánh giá thực hiện các chính sách, các Dự án hoạt động thuộc
Chương trình; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đánh giá tác động
tới các đối tượng thụ hưởng Chương trình.
d) Qua đánh giá tổng kết, cần rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến
nghị; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
cho giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM TỔNG KẾT
1. Nội dung Tổng kết
a) Đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13, Nghị quyết
80/NQ-CP(Đề cương báo cáo theo Phụ lục I, III ban hành kèm theo Quyết định
152/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 11/02/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương).
- Đánh giá công tác tham mưu, xây dựng các văn bản chính sách giảm
nghèo theo ngành, lĩnh vực;
- Đánh giá kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo hiện
hành;
- Kiến nghị, đề xuất thực hiện chính sách cho giai đoạn tới.
b) Đánh giá tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020(Đề cương báo cáo theo Phụ lục IV ban hành
kèm theo Quyết định 152/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 11/02/2020 của BCĐ Trung
ương).
- Đánh giá các kết quả đạt được của Chương trình (đã thực hiện trong các
năm 2016-2019, ước thực hiện đến năm 2020) so với tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu,
nhiệm vụ đề ra trong Chương trình;
- Xác định những tồn tại, hạn chế trong thiết kế, tổ chức thực hiện Chương
trình thời gian qua; những khó khăn, thách thức trong giảm nghèo bền vững theo
cách tiếp cận đa chiều thời gian tới;
- Rút ra các bài học kinh nghiệm qua đánh giá, đề xuất kiến nghị để duy
trì kết quả đã đạt được của Chương trình.
c) Ban chỉ đạo cấp huyện, xã phân công cụ thể địa bàn kiểm tra và tiếp tục
chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đến năm 2020; chỉ
đạo, đôn đốc và hướng dẫn tổng kết, đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

d) Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích góp phần
đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Chung tay vì
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.
2. Hình thức tổng kết
2.1. Cấp xã
- Hoàn thành và gửi báo cáo tổng kết về Phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội trước ngày 20/4/2020.
- Tùy điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, báo cáo cấp có thẩm
quyền xem xét, quyết định về thời gian, hình thức tổ chức Hội nghị tổng kết gắn
với hoạt động khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu theo quy
định.
2.2. Cấp huyện
a) Đối với các cơ quan, đoàn thể cấp huyện: căn cứ chức năng, nhiệm vụ,
lĩnh vực phụ trách xây dựng báo cáo thực hiện Chương trình theo lĩnh vực, kết
quả thực hiện nhiệm vụ được giao và đề xuất định hướng thực hiện trong giai đoạn
sau năm 2020 gửi về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày
20/4/2020.
b) Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với
các cơ quan, đoàn thể cấp huyện tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết
thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13; Nghị quyết số 80/NQ-CP và Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn
huyện và tham mưu UBND huyện các nội dung, chương trình kế hoạch tổ chức
triển khai thực hiện; thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2020.
Tùy điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, Phòng Lao động-Thương
binh và Xã hội tham mưu UBND huyện về thời gian, hình thức tổ chức Hội nghị
tổng kết gắn với hoạt động khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu
theo quy định; có chương trình tổng kết riêng, báo cáo UBND huyện trước ngày
10/5/2020.
3. Mốc thời gian xây dựng báo cáo
- Đối với báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP: sử dụng
số liệu từ năm 2011 đến 2020.
- Đối với báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13: sử dụng
số liệu từ 2015 đến năm 2020;
- Đối với báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020: sử dụng số liệu từ năm 2016 - 2019
và dự ước kết quả đạt được đến cuối năm 2020.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí đánh giá tổng kết được bố trí từ ngân sách Nhà nước cấp
trong nguồn kinh phí nâng cao năng lực và giám sát đánh giá thuộc Chương trình

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 và từ các nguồn ngân sách địa
phương, nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức
tổng kết đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng kế hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo, nội
dung, chương trình tổng kết lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 của huyện.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hoạt động truyền thông về
kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện và công tác tổng
kết Chương trình.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát, lập danh sách các tập thể, cá nhân
tiêu biểu trình UBND huyện xem xét, quyết định.
2. Phòng Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng
dẫn, lựa chọn các tập thể, cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện
phong trào “Huyện Phú Lộc chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại
phía sau” trong giai đoạn 2016-2020; tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng trình
UBND tỉnh và UBND huyện xem xét, quyết định khen thưởng.
3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao:
Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, tăng thời lượng, chuyên mục về kết quả thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.
4. UBND các xã, thị trấn:
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổng kết cấp xã đảm bảo thiết thực, hiệu
quả, đúng thời gian quy định.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
- Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ
lại phía sau” trong giai đoạn 2016-2020 tại Hội nghị tổng kết cấp xã và đề xuất
khen thưởng gửi về Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội trước ngày
20/4/2020.
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Căn cứ nội dung nêu tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp
huyện, các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện; báo cáo UBND huyện (qua
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) trước ngày 20/4/2020 về kết quả thực
hiện để tổng hợp.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi,
tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch của các ngành, các địa phương, đảm bảo
đúng tiến độ đề ra.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các
đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND huyện để chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đơn vị nêu tại mục V;
- VP: LĐ, CV (VX);
- Lưu: VT.
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