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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Dự án mô hình giảm nghèo năm 2018 

   

  

 Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ 

trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm 

nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016 - 2020; 

 Căn cứ  Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về 

thông tin; hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020;  

  Thực hiện Công văn số 856/UBND-KTN ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 1088/SLĐTBXH-BTXH 

ngày 17/8/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về 

việc hướng dẫn triển khai thực hiện dự án mô hình giảm nghèo năm 2018; 

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai 

thực hiện Dự án mô hình giảm nghèo năm 2018, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Nhằm hỗ trợ các hộ nghèo trong vùng Dự án có điều kiện phát triển kinh 

tế gia đình mà không có vốn hoặc không đủ vốn để phát triển sản xuất; gắn phát 

triển sản xuất với giảm nghèo trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

cho phù hợp; phát triển kinh tế hộ gia đình bằng nhiều ngành nghề phù hợp với 

năng lực quản lý, kỹ thuật, tài chính của người nghèo, tạo điều kiện cho hộ thoát 

nghèo bền vững. 

2. Yêu cầu 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2017/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 Việc thực hiện hỗ trợ phải đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, đúng 

đối tượng, đúng định mức, tạo được sự đồng thuận của nhân dân; nghiêm cấm 

việc lợi dụng hỗ trợ sai đối tượng, sử dụng nguồn vốn sai mục đích.  

 II. ĐỐI TƢỢNG, NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ 

1. Đối tƣợng đƣợc hỗ trợ 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (hộ mới thoát nghèo là hộ 

trước đây đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo được UBND xã xác nhận và thời 

gian ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 03 năm). 

2. Nguyên tắc, định mức hỗ trợ 

2.1. Nguyên tắc hỗ trợ 

- Đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng giới, có sự tham gia và cam kết 

của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án. 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia dự án phải có đơn đăng ký thoát 

nghèo, thoát cận nghèo (theo phụ lục kèm theo); hộ không nghèo tham gia dự án 

nhân rộng mô hình giảm nghèo tự đảm bảo kinh phí thực hiện.  

- Không gây ô nhiễm môi trường. 

2.2. Mức chi hỗ trợ đối với mô hình giảm nghèo chăn nuôi đại gia súc 
(Trâu, bò, ngựa) 

Hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án, mô hình, với các mức chi 

chuyên môn như sau: Hỗ trợ giống, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, vắc xin tiêm 

phòng, máy móc, công cụ sản xuất. Mức chi trực tiếp cho hộ dân tham gia dự 

án, mô hình, cụ thể như sau: 

- Hỗ trợ hộ nghèo tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ; 

- Hỗ trợ hộ cận nghèo tối đa không quá 12 triệu đồng/hộ; 

- Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo tối đa không quá 9 triệu đồng/hộ. 

2.3. Chi  xây dựng và quản lý dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: 

Bằng 5% tổng kinh phí thực hiện dự án và 10% mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà 

nước cho dự án. 

Lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, hộ không thuộc hộ 

nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo 

tự đảm bảo kinh phí thực hiện. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ đối với hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

III. NỘI DUNG, CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH 

Bƣớc 1: Cơ quan chủ trì thực hiện dự án thông báo và thống nhất với Ủy 

ban nhân dân cấp xã về nội dung dự án hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo sẽ 

thực hiện trên địa bàn xã (Nội dung này đã thực hiện tại Báo cáo số 153/BC-

UBND ngày 27/4/2018 về kết quả lựa chọn dự án mô hình giảm nghèo năm 

2018 cụ thể: Dự án mô hình chăn nuôi trâu bò tại xã Xuân Tình, Hiệp Hạ). 
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Bƣớc 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng những nội dung dự án 

trên địa bàn xã theo quy định  

- Tuyên truyền, phổ biến dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa 

bàn về đối tượng thực hiện (Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã; Trưởng thôn, 

bản); Đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ (Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo), thông qua cách thức: Thông báo đến các đối tượng hưởng chính 

sách hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tổ chức họp lấy ý kiến về nội dung dự án và lập danh sách đối tượng 

tham gia dự án. Kinh phí thực hiện dự án là 475.000.000 đồng/xã: 

+ Chủ trì cuộc họp: Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã; Trưởng thôn, bản. 

+ Thành phần tham gia: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

+ Cách thức tiến hành: Tổ chức họp cấp thôn, bản (có ít nhất 2/3 số hộ 

tham gia) để thảo luận, lựa chọn nội dung dự án, danh sách đối tượng tham gia 

dự án (hộ tham gia dự án phải đăng ký thoát nghèo theo quy định tại Điểm đ, 

Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài 

chính, có cam kết thực hiện đúng các quy định của dự án, đối ứng kinh phí để 

triển khai dự án theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 

số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính); doanh nghiệp, hợp tác 

xã cam kết liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (nếu có). Bản cam kết, đơn đăng 

ký kèm theo biên bản họp thôn, bản (theo Phụ lục 1 đính kèm) và danh sách đối 

tượng tham gia dự án về cơ quan chủ trì dự án (Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc) trước ngày 09/11/2018 để tổng hợp chung và xây dựng đề án 

theo quy định. 

 Bƣớc 3: Cơ quan chủ trì thực hiện dự án tổng hợp nội dung và danh sách 

đối tượng tham gia dự án của các xã; xây dựng dự án nhân rộng mô hình giảm 

nghèo theo quy định để trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.  

 Bƣớc 4: Phê duyệt dự án theo quy định 

Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự án. 

Tài liệu trình gồm có: Tờ trình phê duyệt dự án; Dự án hỗ trợ nhân rộng mô hình 

giảm nghèo; Biên bản họp thôn, bản và bảng tổng hợp danh sách đối tượng tham 

gia dự án. 

Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự án theo quy định; thời gian tối đa 10 

(mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tài liệu của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bƣớc 5: Tổ chức thực hiện 

- UBND cấp xã triển khai thực hiện, dự án theo đúng kế hoạch, nội dung 

trong dự án đã được phê duyệt. 

- Tổ chức tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật thực hiện dự 

án. 

- Hỗ trợ về giống, thức ăn, vắc xin theo đúng nội dung dự án phê duyệt. 

- Hỗ trợ cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn thực hiện dự án. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2017/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2017/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện theo 

quy định. 

IV. CƠ CHẾ THU HỒI, LUÂN CHUYỂN 

Để nâng cao trách nhiệm của từng hộ nghèo được tham gia dự án và đảm 

bảo nhiều hộ nghèo được tham gia thực hiện mô hình, sau khi kết thúc Dự án, 

Ban Điều hành Dự án cấp xã tiến hành làm thủ tục thu hồi 30% kinh phí hỗ trợ 

và có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí thu hồi để nhân rộng ra các hộ 

nghèo khác trên địa bàn.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thƣơng binh, Xã hội - Dân tộc  

Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án năm 2018 và các 

năm tiếp theo cho đến hết giai đoạn. Tổ chức, triển khai, thực hiện các nội dung 

của dự án. Hướng dẫn các xã Xuân Tình, Hiệp Hạ xây dựng dự án chi tiết và tổ 

chức triển khai thực hiện dự án.  

Tham mưu thành lập Ban Quản lý dự án của huyện, phối hợp với các đơn 

vị xây dựng dự toán kinh phí dự án thực hiện theo quy định. 

 Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc các xã thực hiện dự án nhân 

rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã. 

 Tổ chức sơ kết, tổng kết dự án, tổng hợp báo cáo tháng, quý và năm về 

tình hình, kết quả thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo của các xã 

gửi UBND huyện, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh. 

 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động hướng dẫn các xã có  

Chương trình triển khai thực hiện dự án. Phối hợp các cơ quan liên quan tham 

mưu cho UBND huyện chỉ đạo hướng dẫn tập huấn, tuyên truyền, các bước thực 

hiện đến UBND các xã; phối hợp kiểm tra giám sát thực hiện dự án trên địa bàn. 

 3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

 Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc xây dựng 

khái toán liên quan đến con giống, thức ăn, thuốc thú y triển khai dự án nhân 

rộng mô hình giảm nghèo tại các xã. Phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ 

thuật cho các hộ tham gia dự án.  

 4. Ủy ban nhân dân các xã: Xuân Tình, Hiệp Hạ 

 Tổ chức, triển khai, thực hiện các nội dung của dự án. Thành lập Ban 

Điều hành dự án, phối hợp với cơ quan chủ trì xây dựng đề án triển khai thực 

hiện. Tổ chức giám sát, đánh giá kết quả thực hiện dự án trên địa bàn xã từ khi 

bắt đầu thực hiện đến khi kết thúc dự án. 

Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện quý, 6 tháng và báo cáo 

năm gửi về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc theo quy định. 
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 5. Đối với các thôn, bản  

 - Tổ chức họp thôn, thành phần gồm: Trưởng (phó) thôn, đại diện các tổ 

chức chính trị - xã hội thôn, cán bộ phụ trách (do xã cử), khuyến nông viên cơ 

sở, các hộ gia đình. 

 - Nội dung:  

 + Thông báo công khai các chính sách hỗ trợ của Chương trình; quy 

hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương; 

các đối tượng được hỗ trợ (trước hết ưu tiên cho các hộ đăng ký thoát nghèo, 

thoát cận nghèo, các hộ thuộc diện chính sách, người bị tật nguyền, nghèo nhất) 

để các hộ, nhóm hộ được biết trước khi lựa chọn đăng ký. Căn cứ vào đó cộng 

đồng bình chọn, lập danh sách các hộ, nhóm hộ tham gia dự án. 

 + Cuộc họp phải có biên bản họp thôn (theo mẫu), trường hợp các hộ, 

nhóm hộ đăng ký nội dung chưa phù hợp với quy định thì Trưởng thôn cùng cán 

bộ phụ trách của xã cần gặp gỡ trao đổi để hướng dẫn hộ, nhóm hộ điều chỉnh 

trước khi lập danh sách niêm yết công khai. Trưởng thôn tổng hợp nhu cầu hỗ 

trợ của các hộ, nhóm hộ báo cáo UBND xã và thông báo công khai để nhân dân 

giám sát. 

 + Sau thời gian 01 tuần kể từ khi thực hiện niêm yết công khai, nếu không 

có ý kiến khác từ cộng đồng thì Trưởng thôn tổng hợp, báo cáo nội dung đã 

được xác định với UBND xã và danh sách các hộ, nhóm hộ thực hiện dự án 

(theo mẫu) gửi về UBND xã. 

 6. Đối với các hộ, nhóm hộ gia đình thực hiện dự án  

 Các hộ thực hiện dự án phải có bản cam kết thực hiện dự án và đơn đăng 

ký thoát nghèo, thoát cận nghèo sau khi kết thúc dự án (theo mẫu). Tham gia 

thực hiện đúng thời gian, tiến độ, theo yêu cầu của dự án tại xã đạt hiệu quả.  

 UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Xuân Tình, xã Hiệp Hạ; 

Thủ trưởng các phòng, cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề chưa phù hợp hoặc khó khăn 

vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về UBND huyện thông qua phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc để xem xét, giải quyết./. 

 

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

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng: LĐ,TB,XH-DT; NN&PTNT; TTDVNN huyện;  

- UBND các xã: Xuân Tình, Hiệp Hạ; 

- C, PCVP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Minh 
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