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Thực hiện Công văn số 2111/KH-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch tổng kết phong trào thi đua “Cao Bằng 

chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

UBND huyện Hòa An báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Hòa An 

chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với những nội dung 

chính như sau:  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, cùng với sự nỗ lực trong lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự vào cuộc 

của các tổ chức chính trị - xã hội, Phong trào thi đua “Hòa An chung tay vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 huyện Hòa An đã đạt được một số kết quả 

quan trọng. Tỷ lệ giảm nghèo giai đoạn giai đoạn 2016 - 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo 

trung bình 3,6%, vượt kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới, từng bước đạt mục tiêu 

giảm nghèo chung của tỉnh và cả nước. 

Các chương trình giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, đầy đủ và có hiệu 

quả, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, phục vụ dân sinh; an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội được củng cố; cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều khởi 

sắc, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện rõ rệt, các chính sách 

dân tộc, xóa đói giảm nghèo luôn được cấp trên quan tâm; an ninh, chính trị và trật 

tự an toàn xã hội trong huyện cơ bản được ổn định và giữ vững, tạo điều kiện 

thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.  

2. Khó khăn 

Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và yếu, trình độ dân trí giữa các vùng không 

đồng đều; đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít 

người còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó tình hình thời tiết không thuận lợi, hạn 

hán, rét đậm, rét hại, lũ quét, mưa đá, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là 
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thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến 

việc tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng của đơn vị đã tác động 

không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội, lao động sản xuất và đời sống của nhân 

dân. 

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát động, triển khai phong trào thi 

đua, thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo 

Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện Hòa An đã ban 

hành Hướng dẫn số 149/HD-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2014 về việc khen 

thưởng thành tích giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 04/CT-

UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 về việc phát động phong trào thi đua “Hòa An 

chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Huyện đã thành lập Ban 

chỉ đạo các Chương trình MTQG trong đó gồm CTMTQG xây dựng nông thôn mới 

và chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 

số 72/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 gồm có 23 đồng chí cấp huyện và có 

phân công các ngành là thành viên Ban chỉ đạo phụ trách theo địa bàn từng xã và các 

đồng chí trưởng Ban chỉ đạo cấp xã là thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, thường 

xuyên kiện toàn ban để chỉ đạo thực hiện chương trình. Trong đó cơ quan tham mưu 

thực hiện Chương trình MTQGGNBV là phòng Lao động - Thương binh và xã hội, 

Cơ quan tham mưu chương trình Nông thôn mới là Phòng Nông nghiệp & PTNT 

cùng các cơ quan chuyên môn giúp việc của UBND huyện là thành viên Ban chỉ đạo. 

UBND huyện ban hành kế hoạch giảm nghèo và giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các 

xã, thị trấn để thực hiện đồng thời xây dựng kế hoạch giảm nghèo cả giai đoạn và 

các năm. 

2. Công tác tuyên truyền 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng nhân dân từ huyện đến cơ 

sở, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, các ngành chức năng tuyên truyền 

trong các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, về các phong trào thi 

đua và công tác khen thưởng, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai 

trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai 

đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thông qua các phong trào thi đua, toàn thể 

cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các hộ gia đình trên địa bàn huyện phát 

huy sáng kiến xây dựng mô hình, cách làm hay, tăng năng xuất lao động, nâng cao 

chất lượng sản phẩm, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong các cấp, các ngành, lĩnh vực và 

đời sống xã hội, nhằm lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, xây dựng nếp sống mới. UBND 

huyện cụ thể hóa văn bản hướng dẫn của cấp trên đến các cơ quan, đơn vị qua đó 

làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và 

tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung đẩy mạnh các phong 

trào thi đua. Chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến 
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mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; quan tâm công tác phát hiện, 

tuyên truyền về nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng lớn 

trong phong trào thi đua yêu nước ở từng cơ quan đơn vị và cụm, khối thi đua. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thay đổi nhận thức của nhân dân trong 

thực hiện các chính sách, pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn huyện: Tổ chức được tuyên truyền bằng miệng, thông qua 

các cuộc họp giao ban, họp xóm, triển khai các chính sách khác, thông qua Hội 

nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các hoạt động giao lưu văn hóa, sinh hoạt 

của chính quyền, đoàn thể, người có uy tín. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch, 

tổ chức lồng ghép với Hội nghị phổ biến pháp luật quý I, quý II, quý III hàng năm. 

- Công tác tuyên truyền, vận động với hình thức và nội dung phong phú 

thông qua các phương tiện thông tin và truyền thông đã giúp nhiều hộ nghèo, cận 

nghèo được tiếp cận, học tập nhiều mô hình thoát nghèo thành công, học tập kinh 

nghiệm trong phát triển kinh tế, lan tỏa tinh thần tự lực, không trông chờ ỷ lại vào 

hỗ trợ của Nhà nước; Đồng bào các dân tộc đã nhận thức được quyền lợi, trách 

nhiệm của mình trong thực hiện Chương trình. Công tác vận động huy động các tổ 

chức, cá nhân tham gia đóng góp giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ 

gia đình giảm nghèo và thoát nghèo, Để phong trào thi đua yêu nước thực sự là 

phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần tích cực vào sự nghiệp 

xây dựng và phát triển quê hương. 

- Tổng số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi 

đua (nêu tên một số điển hình tiên tiến, tiêu biểu). 

 Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị và từ 

những cách làm cụ thể đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận. Mô hình “Nuôi 

lợn nhựa tiết kiệm” của Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Nước Hai, Cá nhân bà Vũ 

Thị Phượng chi hội phụ nữ Phia Tráng, xã Đức Long điển hình về phát triển kinh 

tế gia đình, trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, phát triển kinh tế, giảm 

nghèo. bà Vũ Thị Hiền, nông dân xóm Bến Đò, xã Hoàng Tung, bà Lê Thị Xuân, 

hội viên phụ nữ chi hội xóm Đoàn Kết, xã Hoàng Tung, cá nhân bà Âu Thị Tuyên 

- Hội viên chi hội phụ nữ xóm Sam Luồng, xã Trương Lương, ông Hoàng Văn Tư 

- Hội viên hội Cựu chiến binh xóm ¸Án Lại, xã Nguyễn Huệ, bà Nông Thị Nguyệt 

- Hội viên xóm Pác Pan xã NamTuấn... Điển hình trong phát triển kinh tế, là những 

tấm gương có ý thức trách nhiệm trong việc tự chủ động, phát huy nội lực để thoát 

nghèo tạo được việc làm và tăng thêm thu nhập. 

III. KẾT QUẢ  THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Kết quả hướng ứng, thực hiện phong trào thi đua 

- Đánh giá nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua 

Các cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, chỉ 

thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 18/CT-

TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện 
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thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020); Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V; 

tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 

2020, trọng tâm là các phong trào thi đua  “Hòa An chung sức xây dựng nông thôn 

mới”; “Hòa An chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với hình 

thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Các cơ 

quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể, các cụm, khối thi đua căn cứ theo chức năng 

nhiệm vụ của mình đã từng bước thực hiện có hiệu quả các nội dung phát động 

phong trào thi đua, thường xuyên kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng hiệu 

quả công việc của mỗi cán bộ, công chức, đảng viên, hội viên; hướng dẫn, đôn đốc 

các phong trào thi đua lao động, sản xuất trong quần chúng nhân dân; thường 

xuyên tuyên truyền, quán triệt để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Hòa An chung sức xây dựng nông thôn 

mới”, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, từ năm 2015 đến nay, 

toàn huyện đã huy động được trên 450.000 ngày công của nhân dân tham gia làm 

đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh; nhân dân 

đã hiến trên 30.000m2 đất để làm đường, nhà văn hóa, kênh mương và ủng hộ trên 

7 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn đầu tư của nhà 

nước, đến nay 100% các xã có đường giao thông thuận tiện đến trung tâm, nhiều 

tuyến liên thôn, liên xã được đầu tư mở rộng và nâng cấp; 100 % xóm đường ô tô 

đến xóm; các xóm đều có đường bê tông, hệ thống kênh mương được bê tông hóa 

đáp ứng nhu cầu tưới tiêu ổn định. 

Các hoạt động chăm lo cho người nghèo tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt 

tình của đông đảo các tổ chức, cá nhân trong toàn huyện. Từ năm 2015 - 2020 quỹ 

“Vì người nghèo” huyện thu được 2.619.650.000 đồng. Từ nguồn quỹ đã hộ trợ 

cho các hộ nghèo xây dựng và sửa chữa 173 nhà Đại đoàn kết trị giá 1.950.560.000 

đồng; tặng 830 xuất quà Tết, mỗi xuất trị giá 450.000 đồng; hỗ trợ các gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn 130 hộ trị giá 50.000.000 đồng; hỗ trợ cho 300 học sinh nghèo 

vượt khó trị giá 30.494.000 đồng. 

- Đánh giá kết quả phong trào thi đua trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức 

thực hiện các cơ chế, chính sách giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đồng 

hành cùng người nghèo; công tác vận động, huy động các tổ chức, cá nhân tham 

gia đóng góp giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình giảm nghèo 

và thoát nghèo. 

+ Trong giai đoạn 2016 - 2020 công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho 

lao động tại địa phương được quan tâm, đẩy mạnh kết nối thị trường cung, cầu lao 

động, qua đó đã có 6.800 người đi làm trong nước, trong tỉnh; tạo điều kiện cho 

người lao động được vay vốn giải quyết việc làm tại gia đình 2.510 người; 119 

người đi xuất khẩu lao động. Mở được 35 lớp dạy nghề cho 978 người học, trên 60 

lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nhân dân áp dụng vào sản 
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xuất; tỷ lệ lao động qua đào đạo đạt 31,2%. Giải quyết tốt nhu cầu việc làm, góp 

phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa 

bàn huyện. 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chính sách hỗ 

trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn triển khai có hiệu 

quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giảm hộ nghèo trên địa bàn. Kết quả 

giảm nghèo hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể: Đầu năm 2016 

tỷ lệ hộ nghèo 35,78%, hộ cận nghèo 13,4%, đến cuối năm 2019 còn 21,39% hộ 

nghèo, hộ cận nghèo còn 10,51%, giảm bình quân 3,6%/năm. Dự kiến hết năm 

2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 20%. 

+ Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công, hỗ trợ xây 

dựng nhà ở theo Quyết định 22/QĐ-TTg được 1.922 nhà, với số tiền hỗ trợ 

53,297 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được triển khai hỗ trợ kịp thời cho nhân 

dân ổn định đời sống, thực hiện tốt cứu đói tết, giáp hạt hàng năm. Công tác bảo 

vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm, thực hiện có hiệu quả, công tác quản lý 

nhà nước về cấp thẻ bảo hiểm y tế các đối tượng thuộc diện ưu tiên được quan 

tâm; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát thực hiện các chính 

sách đối với người có công trên địa bàn.  

2. Cách làm hay, sáng tạo trong phong trào thi đua “Hòa An chung tay 

vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

Việc huy động các nguồn lực chung tay xây dựng huyện Hòa An đã được 

huyện tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả, nhất là việc tập trung chỉ đạo 

lồng ghép vốn của các chương trình, dự án khác với xây dựng nông thôn mới. Việc 

huy động người dân và cộng đồng dân cư đóng góp xây dựng nông thôn mới được 

thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và không để xảy ra tình trạng huy động 

quá khả năng của người dân. 

- Đến nay đã thực hiện được 133 công trình hạ tầng tại các thôn, xã đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn huyện. Trong đó: 87 công trình giao thông, 16 công trình 

nhà văn hóa, 06 công trình cầu, 05 công trình điện sinh hoạt, 11 công trình thủy 

lợi, 02 công trình giáo dục, 05 công trình nước sinh hoạt và 01 công trình nâng cấp 

chợ từ nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương giao 81.296,47 triệu đồng. Thực 

hiện 124 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô 

hình giảm nghèo tại 20 xã trên địa bàn huyện có 11.813 lượt hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

25 lớp có 722 học viên tham gia trong đó có 716 học viên người dân tộc thiểu số, 

332 học viên là người thuộc hộ nghèo. 

- Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và tỷ lệ đào tạo nghề khu vực nông 

thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; phân luồng, đào tạo nghề hợp lý, hiệu quả; duy trì 

các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; nâng 

cao tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; phát 

triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú với quy mô 

phù hợp; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cử tuyển gắn với sử dụng. 
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Đến hết năm 2019, huyện Hòa An đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ 5 tuổi, duy trì ở 21/21 xã, thị trấn. Huyện đạt chuẩn giáo dục tiểu học mức độ 3, 

đạt chuẩn giáo dục THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, có 11 trường 

học đạt trường chuẩn quốc gia. Chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho 

10.383 lượt học sinh thuộc hộ nghèo, số tiền 2.956,393 triệu đồng; 4.399 lượt học 

sinh thuộc hộ cận nghèo, số tiền 2.198,828 triệu đồng góp phần thực hiện thắng lợi 

các miêu kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao dân trí và nguồn nhân lực. 

- Tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; điều chỉnh 

đối tượng, mức vay, lãi suất, thời hạn cho vay phù hợp gắn với chính sách khuyến 

nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây 

dựng, nhân rộng mô hình thoát nghèo gắn kết với cộng đồng dân cư trên địa bàn. 

Vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng từ 162,24 tỷ đồng năm 2016 lên 

205,161 tỷ đồng tháng 01/2020. Điều chỉnh đối tượng, mức vay tối đa từ 50 triệu 

đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ, lãi suất cho vay ổn định 6,6%/năm đối với hộ 

nghèo, 7,92%/năm đối với hộ cận nghèo. Thời hạn cho vay tối đa 10 năm phụ 

thuộc vào mục đích sử dụng vốn vay. Đến tháng 01/2020, tổng dư nợ cho vay hộ 

nghèo đạt 106,815 tỷ đồng với 2.710 hộ dư nợ, vay hộ cận nghèo đạt 98,346 tỷ 

đồng với 2.160 hộ dư nợ. 

Huyện đã thực hiện công tác quản lý, phân công trách nhiệm theo quy định, 

thực hiện phân cấp đúng chức năng nhiệm vụ; huyện đã giao cho các xã là chủ đầu 

tư các công trình, dự án trên địa bàn, thực hiện cải cách thủ tục hành chính đối với 

các chính sách giảm nghèo, bảo hiểm y tế, toàn huyện có 11/21 xã đạt tiêu chí quốc 

gia về y tế, 21/21 trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế, 100% hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Cải cách thủ tục hành chính và 

phương thức để người dân, cộng đồng tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo. 

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

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện 

thống kê, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 

theo nội dung và thời gian quy định. 

- Công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ: Ban chỉ đạo cấp huyện, xã thường 

xuyên tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình tại địa phương. 

4. Công tác sơ kết, tổng kết khen thưởng phong trào thi đua cho các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

Trong phong trào thi đua “Hòa An chung tay vì người nghèo - Không để ai 

bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 - 2020: Thường trực Hội đồng - Thi đua khen thưởng huyện trình Chủ 

tịch UBND huyện khen thưởng cho 04 tập thể và 06 hộ gia đình có thành tích 

trong công tác giảm nghèo. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 
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- Phong trào thi đua “Hòa an chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ 

lại phía sau” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính 

quyền và các tầng lớp nhân dân về tiêu chí hộ nghèo đa chiều, mục tiêu giảm 

nghèo bền vững, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng 

tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình, khơi dậy ý 

chí vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn 

lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả. Góp phần 

nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo trên địa bàn, giai đoạn 2016 - 

2020. 

- Chương trình được thực hiện công khai, minh bạch từ khâu lựa chọn đối 

tượng hỗ trợ đến việc phân bổ vốn và kiểm tra giám sát của các cấp, của cộng 

đồng, nhất là vai trò giám sát và phản biện của Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam các cấp. Các chương trình, dự án hỗ trợ cho người nghèo, hộ 

nghèo, các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời 

đã góp phần giúp các hộ nghèo giảm bớt những khó khăn, tìm kiếm được việc làm, 

tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm đều và vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, số hộ 

thoát hẳn nghèo không cao, phần lớn hộ thoát nghèo rơi vào hộ cận nghèo. Nguyên 

nhân chủ yếu do công tác giảm nghèo ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng 

mức, bản thân các hộ nghèo chưa thực sự có ý thức phấn đấu tự vươn lên để thoát 

nghèo, nhiều hộ còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng và 

bằng lòng với cuộc sống hiện tại, tái nghèo và phát sinh nghèo vẫn còn diễn ra. 

- Việc huy động các nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp còn hạn chế, 

huyện không có kinh phí đối ứng chỉ có hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chưa đáp 

ứng đủ nhu cầu của nhân dân nên thiếu nguồn lực đầu tư cho các chính sách giảm 

nghèo. 

3. Bài học kinh nghiệm 

Giảm nghèo bền vững là công việc khó khăn, đòi hỏi phải có sự quyết tâm 

cao của Đảng, Chính quyền và nhân dân trong quá trình thực hiện. Từ kết quả thực 

hiện các chính sách giảm nghèo, huyện Hòa An đúc rút một số bài học kinh 

nghiệm như sau: 

Một là: Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của 

chính quyền và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện 

chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững. Đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững 

thành tiêu chí quan trọng trong phương hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương, đơn vị. 

Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực 

hiện chính sách giảm nghèo của địa phương. Công tác tuyên truyền phong phú về 

nội dung, cách thức để chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững nhanh 

chóng đi vào cuộc sống, tạo ra hiệu ứng sâu rộng. 
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Ba là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 

gắn với sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, triển 

khai thực hiện các phong trào thi đua, chương trình giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới, đặc biệt coi trọng vai trò của cấp cơ sở, đảm bảo sự tham gia của người 

dân trong việc giám sát và đánh giá. 

4. Đề xuất, kiến nghị để tiếp tục triển khai phong trào thi đua 

Phong trào thi đua “Hòa An chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ 

lại phía sau” được thực hiện đồng bộ, đầy đủ và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy 

sản xuất phát triển, phục vụ dân sinh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 

củng cố; cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và 

tinh thần nhân dân được cải thiện rõ rệt. 

Vì vậy, huyện Hòa An kính đề nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực 

thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững. 

Trên đây là báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Hòa An chung tay vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Hòa An./. 
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