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TP. Yen Bái, ngay/ tháng 12 nám 2022 

ICE bACH 
Thijc hin cong tác giãm nghèo ben vü'ng näm 2023 

A A tren da ban thanh pho Yen Bai 

Thjc hin Chtrcing trInh hành dng s 32-CTr/TU ngày 31/12/2021 cüa 
Thành üy v thirc hinNghj quyt s 61-NQ/TU ngày 20/10/2021 cüa Ban 
thuong vii Tinh uy ye tiep tiic lath do co hiçu qua cong tac giam ngheo ben 
vUng giai doan  2021 - 2025, dj.nhhiràng dnnäm 2030.

A Ban Thucing vi Thanh uy xay dirng ke hoch thirc hin miic tieu giam 
ngheo bn vtng nm 2023, cii th nhu sau: 

I. MTJC BId, yEu CAU 

1. Mac dIch 
Xác djnh giãm nghèo bn vng là chü trucing lan, nht quán cüa Bang, 

Nhà nithc, là nhim vi chInh trj quan trcng, thumg xuyên, lâu dai cüa ca h 
thông chInh trj và toàn xã hi, gop phân thirc hintién bO,  cong bang xâ hi, 
không ngrng nâng cao d&i song v.t chat và tinh than cUa nhãn dan. 

• n . A 5 r A P f t F •P S P Thirc hiçn dong bp, kp thcn, co hiçu qua cac giai phap giam ngheo ben 
vttng trên dja bàn thành ph Yen Bái, nh.m giüp dà, h trçi kjp thai, dUng di 
tucmg, giUp ngithi nghèo vi.rcin len thoát nghèo, dam bão an sinh xa hi trên dja 
bàn thành ph, không d ai bj bO 1a  phia sau. 

Gän các miic tiêu giãm nghèo ben virng vói xây dirng nông thôn mâi và 
phát triên do thj ('dôi vó'i ccc tiêu chI cia 3 xd lênphzth'ng) gop phn xây dirng 

S A A P P #5 A , . 
thanh pho Yen Bai phat trien nhanh, ben vung theo huong Xanh, hai hoa, ban 
sc và hanh phUc". 

2. Yêu câu 
Phát huy vai trô lAnh dao  cUa cp Uy Bang, chInh quyn và sir vào CUC 

cüa câ h thng chInh trj, doanh nghip, cong dng, nguñ dan trong thirc hin 
Cong tác giám nghèo bn vQng. 

Các chi dàng b trirc thuc, các co quan, don vj, các t chi'rc doàn th 
cüa thành ph ci th hóa K hoach  cUa Thành Uy bang các k hoach, chuong 
trInh, giái pháp chi tit và trin khai thirc hin có hiu qua, dat  mic tiêu K 
hoach d ra. 
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II. THTIC TR'NG HQ NGHEO, HQ CAN NGHEo 
Toãn thành ph6 hin có 3 1.200 h dan. Trong do: HO nghèo là 210 hO, 

chim t) 10 0,67% (bao gm cá 37 ho trong D an hJ trçr cña thànhph4). Ho 
cn nghèo là 203 hO,  chim ti l 0,65%. Thành ph hiOn không cOn hO nghèo 
cO thành viên trong hO là ngi.thi có cong vâi cách mang. 

Thành ph Yen Bái hiOn có 37 hO ngheo có hoàn cãnh dc biOt khó khn 
không cO khá näng thoat nghèo vâi 51 nhànkh.0 duçc h trçi báo dam tn djnh 
cuçc song theo De an cua H9i dong nhan dan thanh pho. 

Dn ht näm 2022 thành ph.cci bàn dã hoàn thành xong viOc xóa nba tam 
cho hO nghèo; s hO nghèo cOn 1aj  gp khó khn v nhà chü yu là do chi.ra 
bâo dam diu kiOn v d.t dai, vn di (mg, chn thii dim lam nhà. 

III. M1JC TIEU 

1. Miic tiêu chung 
Thrc hiOn rnic tiêu giãm nghèo da chiu, bao trñm, bn vU'ng, hn chtái 

ngheo va phat srnh ngheo; ho trçi ngiiai ngheo, h9 ngheo vtxçit len mi.rc song 
tôi thiêu, tiêp cn các djch vçi xã hOi  cci bàn theo chuán nghèo cia chiêu quôc 
gia, nãng cao chat hrçTng cuOc  song, tang thu nhp, tiêp c.n thun 1i các djch 
vii xã hOi  ca bàn (y t giáo dyc, nhà &, ntró'c sinh hogt, vcA  sinh, tiEp c2n thông 
tin và viçc lam). 

0 A A A A Bao dam 100 A h9 ngheo, hQ can  ngheo, doi ttxng bao trq xa h91 duc 
th hithng dy dü chInh sách giãm nghèo, trq giüp xã hOi  và các chInh sách xã 
hOi lien quan. 

2. Mijc tiêu cu th 
2.1. Mtc tiêu chüyêu: 
- Dn cui nàm 2023, t) 10 hO nghèo cüa thành ph cOn 0,42% ('giám 

0,25%, tifong th'zg giám 80 h3 trong nám, cuOi nám con 130 h5). 

(Phy lyc 01 kern theo); 

- T' 10 hO cn nghèo dn cui näm 2023 giám cOn 0,50% (giarn 0,15%, 
tu'ollg z-ng giám 47 hç5 trong nárn, cudi nárn cOn 156 h. 

(Phu luc 02 kern theo). 

2.2. Cdc c/il lieu dê giái quyêt mac d3 thiêu hyt cdc djch vy xd hi 
- 100% ngiri lao d0ng thuOc ho nghèo, hO cn nghèo, hO mth thoát nghèo 

A & 
Co nhu cau ducc ho tn ket noi, tim van, dnh htrcmg nghe nghiçp, cung cap 
thông tin thj trung lao dOng, ho trçr tim viOc lam. 

- Duy trI 100% ngi.räi thuOc ho nghèo, ho cn nghèo dirge h trg tham gia 
bâo him y t& 

- Duy trI 100% hO nghèo có hoàn cãnh dc biOt  khó khán không có khà 



3 

näng tr thoát nghèo dixçc quan tam h trq báo dam n djnh cuc sng. 

- Tré emthuc h nghèo, h cn nghèo di h9c dung dO tui. 

- Phãn dâu den cuôi nàm 2023 các xà, phi.rông trên dja bàn thãnh phô không 
9 P. 9 A 9 9 A 9 r con hç ngheo kho khan ye nha a (hiçn con 09 nha: 05 lam mm, 04 swa chwa). 

(Phu luc 03 kern theo). 

IV. Nffl]M VJ TRQNG TAM
A A 1. Tang clro'ng si lanh do cua cap uy, chrnh quyen trong cong tac 

St 9 A - giam ngheo ben vu'ng 
p •7 p A A A 0 P A 9 P 9 Cac cap uy Dang, chrnh quyen, Mat  tr.n To quoc, cac h91, doan the tt.r 

thanh pho den ca so tiep tic t.p trung lanh dao,  chi  dao,  to chuc ra soat, quan 
trit dn t1rng ca s&, d ra chi tiêu, miic tieu giám nghèo bn vttng cii th, darn 
bao phu hçip vol thirc trng ngheo va dieu kiçn cua timg hç ngheo, phan dau 
hoàn thành mic tiêu giãm nghèo d ra näm 2023. 

Các xä, phumg xây drng, ban hành chi.rang trInh, kê hoach  thrc hin ci 
9 9 . 9 P 9 P 9 9 9 P the, dam bao thirc chat, tranh hrnh thiic; cac giai phap glam ngheo phai tac 

dng trrc tiêp, m?nh  me den di song nhân dan, cái thin thu nhp Va tiêp cn 
các djch vi xã hOi  cobàn cho hO ngheo; d.y m?nh  tuyên truyn, giâi thich ye 
tiêp cn nghèo da chiêu, ye miic tiêu giãm ngheo ben virng vth phinmg pháp, 
cách lam phü hçip han, theo tmg dôi tuclng nhäm t?o  sir dông thun cüa ca h 
thông chInh trj và nhan dan trong triên khai thirc hin Cong tác giãm nghèo ben 
vUng; giao nhiOm vç cho ngithi theo dôi, th%rc hin cong tác giãm nghèo, cOng 
tác viên giãm ngheo và can bO hOi, doàn the trirc tiêp den tCrng hO gia dInh 
tuyên truyn, vn dOng, n.m k5' hoàn cánh, diu kin, nguyen vçng c.n h trç 
d giüp d hO nghèo thirc hin k hoach thoát ngheo bn vng. 

2. Thiyc hin tt cong tác rà soát, phân 1oi, 1p danh sách h nghèo, 
A A 9 A 9 5 p 5 P A P h9 cn ngheo de co giai phap ho trq ci the, phu hçrp, giup h9 ngheo thoat 

nghèo bn vfi'ng theo tfrng hoàn cãnh, nguyen nhân nghèo, diu kiin và 
nguyen v9ng can ho trçr cüa hO nghèo 

P P A S A A 9 A P A A P 

Can cu danh sach h9 ngheo, hQ can  ngheo hiçn co, Uy ban nhan dan cac 
xa, phithng t chc phân loai, l.p danh sách trng hO nghèo, ho cn ngheo có 

9 P 9 A A P 9 P 9 A P 9 P A 

kha nang thoat ngheo, h9 khong co kha nang thoat ngheo de co gial phap ho 
trçl cii th, phü hçip vâi tfrng hoàn cãnh, diu kin, khâ näng cUa mi ho nghèo; 
thc hin rà soát, nm ch.c d.c dim, diu kin, hoà.n cânh ci th cüa hO nghèo 
d l.p h so theo dOi, quân 1 và ban hành k hoach  chi tit h trçl thoát nghèo, 
bão dam duy trI không có hO ngheo có thành viên dang hix6ng chInh sách trçi 
cap ngu?ii có cOng. 
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ChInh quyn các cp tip tic rà soát, 1p danh sách h nghèo chua có 
nhà a hoc dA có nhà a nhimg nhà qua tam  bç, hu hông, dt nat, có nguy Ca 
s.p d và không có khá näng tir cái thin nhà a trong näm 2023, dông thai phân 
tIch C11 th& chi tit hin trng, khó khn, vt.rOng mac khi lam nhà nhir: (hin 
trgng nhà 6; dt't dai dã hcxp pháp chwa, có nm trong ving quy hogch không 
va khá náng di thig khi lam nhà cña h5 nghèo...) d tü do d ra các giâi pháp 
ho trq ci,i the doi vcn tirng h9. 

• A p • • A - - • .' , Moi h9 ngheo trong danh sach phai duçc the hin ro d.c diem, hoan canh, 
nguyen nhân nghèo, diu kin sng ('dat dai, lao d5ng, vicc lam, tmnh trgng nhà 
6; nu-ó'c sinh hoqt, cong trinh vç sinh...) và nguyen v9ng can h trçY dé thoát 
nghèo bn vCng. Thy theo th%rc trng, s hxqng h ngheo hin có Uy ban nhán 
dan xä, phuang phi hqp cüng các Ca quan, dan vj cüa thãnh phô thrcic phãn 
cong h trq, giüp d h nghèo theo K hoach  nay. 

3. To chIrc thiyc hin tt các Chiro'ng trinh miic tiêu quc gia và các 
chInhsách giäm nghèo d thñc dy phát tri&i kinh t - xã hi, giãm nghèo 
ben virng theo hirong tiep cn da chieu 

Thrc hin Ca ch, chInh sách giám nghèo nam 2023 theo huàng dn cüa 
Bô Lao dng - Thuang binh và X hi va cUa tinh Yen Bái. 

H trç phát trin san xut, da dang sinh k, nh5n rng mô hInh giám 
nghêo, dào tao  nghê, tu van giOi thiu vic lam, xuât khâu lao dng vàgiái 
quyêt nhu câu vay von cüa h nghèo, h c.n nghèo, ht mó'i thoát ngheo dê tao 

A 9 A A P A A A P A 9 P viçc lam, nang cao thu nhap. Chu trong nhan r9ng, trien khai co hiçu qua cac 
mô hInh san xut do nhân dan lam chü, chInh quyn h6 trçi, cO sir tham gia Cüa 
doanh nghip, sr lien kt giUa nguai dan và doanh nghip, có d&u vào, d.0 ra 
g.n vâi thj tnthng, kiên quyt khOng lam theo kiu phong trào. Tang cu&ng 
lông ghép nguôn von gifla CaC chuong trInh, chInh sách dê ho trg dâu tu cho 

P - A A A P A A 9 A P A cac xa dt chuan nong thon mai nham nang cao hiçu qua dau tt.r, gop phan thuc 
day phát triên kinh tê - xã hOi  va giám nghèo ben vrng. 

A A 9 9 A I P - A Thirc hiçn ho trçr h9 ngheo cal thiçn chi so thieu ht cac d1ch viii xa h9l ca 
bàn (y t giáo dyc, nhà 6; nwác sgch - v sin/i, thông tin). Di vói djch vti xä hi 
v nhà a, nuOc sach  - v sinh và thông tin Uy ban nhán dan các xä, phuông phi 
hgp vói TiJy ban M.t trn T quc, các t chirc doãn th, các ca quan, don vj thng 
cuàng nhn h trçY, giüp d h ngheo xây dmg nhà a, cong trInh nuâc sach,  v 
• A 9 A P A A A P A I A A A smh; dong thai, to chuc vn dong doanh nghiçp, can bç, dang vien va than dan 

A P P A 9 • .9 • . . 9 • , quyen gop cac phucing tin nghe thin (diçn thogi, tivi•.. con chat lwiig va sw 
dyng dwcrc) dê ho trçr hO ngheo câi thin cac chi so thieu hiit các djch vii xã hOi 
ca bàn, dam báo cOn duâi 03 chi s&12 chi s& dat tiêu chI tip cn cac djch vi xa 

hOi co bàn cüa chun nghèo da chiu giai domn 2022 - 2025 theo Nghj djnh s 
07/2021/ND-CP ngày 27/01/2021 cüa ChInh phü. 
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Tip tue thi.rc hiên t& các chInh sách an sinh xä hOi  (viçc lam, y t giáo 
duc, nhà ó, nithc sinh hoat và ye sinh, thông tin, frçi c4v  xã hç5i..) d trçi giüp 
nguYi ngheo, ngu&i cn nghèo, nguYi m&i thoát nghèo có cuc sang n djnh, 
dam bâo dung di tixçing theo quy djnh cüa pháp lust. 

,
Tang cirô'ing huy dng, lng ghép các ngun lire dê thiyc hin cong 

tac giam ngheo ben vtrng 
- Tip tic phát huy phong trào "Chung tay vi ngw&i nghèo - Khóng d ai 

bj bó 4ziph1a sau"; cuc 4n dng gay Qu5 "Ngày vi ngwài nghèo ", các phong 
trào h trq h ngheo cUa các doàn th, cüa các t chüc, nhóm thin nguyen, 
nhà hão tam trong va ngoài thành phô. 

- Tip tic trin khai thtrc hin Nghj quyt S6 17/NQ-HDND ngày 
22/12/2020 cua IHDND thanh pho ye viçc phe duyet De an ho trV,  giup do hQ 
nghêo Co hoàn cânh dc bit khó khan không có khã nng tir thoát nghèo trên 
dja bàn thành ph6, giai do?n 2021 - 2025. 

Tang cu?mg phôi hçip dê lông ghép và sü ding hiu qua các nguôn 1ic huy 
A ( • . • r A , .n p dlQng Quy Ngay vi ngu-ol ngheo trong qua tnnh to chuc thirc hiçn cac chi.rong 

trmnh, dir an, chmnh sách giãm ngheo, h trg phát trin san xut, da dng sinh k 
và nhãn rng mô hinh giãm nghèo. Qua trnnh t6 chirc thrc hin phãi có sr cM dao 

A A P A A A , , , A mt each dong bç giva cap uy, chinh quyen, Mat tr?n To quoc va cac doan the 
thirc hin th6ng nht ni dung, d6i turqng h trçi, bin pháp h trçi, ngun 1rc h 
trçi và each thirc t6 chi'rc thirc hin... dam báo tp trung, không dan trái, phan tan 
ngun lirc, tao  diu kin d cho h nghèo thijc hin dirc k hoach  thoát nghèo 
ben vQng dê dat  mic tiêu giãm nghèo nam 2023. 

5. Tang cirô'ng cong tác tp hun, hiró'ng dan, chuyn giao tiên b 
khoa h9c k5 thut trong san xut cho h nghèo, h cn nghèo 

Tang c.thng m& 10p  tp hu.n, hi.râng dan, chuyn giao tin bO khoa h9c 
k5 thut trong san xuât cho h nghèo, h cn nghèo tiêp cn và thirc hin. Dôi 
mâi phuong thi'rc tp hu.n, huOng dk theo huó'ng ngn gçn, d hiu, d lam, 
phü hqp voi h nghèo, h cn nghèo. 

Thrc hin cong khai, minh bach  danh sách h nghèo, danh sách h cn 
nghèo, danh sách h thoát nghèo, dam bào giái quyêt chê dO,  chInh sách kjp 
thai, dung d6i tuqng. 

6. Tang cirô'ng cong tác kim tra, giám sat, dánh giá vic thirc hin 
chInh sách, pháp lut ye giãm nghèo 

Phát huy hon nüa vai trô, trách nhiOm cüa Ban CM diao,  thanh viên Ban CM 
dao & các cap. lily ban nhãn dan thành ph6 can dr vào k hoach  nay d xây drng 
k6 hoach  kim tra, giám sat thic hiOn cong tác giám nghèo bn vftng nam 2023. 
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Các xâ, phix&ng phái thithng xuyên t chirc kim tra tInh hInh dri sang h 
nghèo, h däng k thoát nghèo và h mâi thoát nghèo dé hirâng dan, dng viên 
và có giái pháp h trçi kjp thi. 

V. KINH Pifi THIIC HIN 
Kinh phi thirc hin Cong tác giàm nghèo bn ving thành ph Yen Bái 

nm 2023 tr ngun ngãn sách Trung izclng và ngun ngãn sách dja phuong 
theo quy djnh. 

Huy dng các ngun h trq, giüp d t1r các t chi'rc, cá nhãn và các ngun 
1rc huy dng hçip pháp khác. 

A A ., r. 

Long ghep nguon 1irc cua chuong trrnh giam ngheo chung voi cac chi.rong 
trInh xây drng nông thôn miii và các chucmg trInh, dir an phát triên kinh té, xA 
hôi trén dia bàn. 

VI. TO CH11C THVCHIN 
1. Cac dong chi Uy vien Ban Thirong vi Thanh uy chi dao,  don doc 

các chi, dãng b, cac co quan, dcm vi, dja phuong dirçic phân cong ph1i trách 
thirc hiçn co hiçu qua cac miic tieu, nhiçm vii, giai phap giam ngheo ben vtmg 
theo K hoach  nay; djnh kS'  báo cáo kt qua thirc hin tai  1' hçp thirmg kS'  cüa 
Ban Thuàng v Thành üy; dông thôi tlVc  tiép trien khai vic 4n dng cac 
doanh nghiep, to chirc va ca nhan, cac nba hao tam ho trçi, giup do h9 ngheo 
dc bit kho khän khOng Co khá näng tir thoát nghèo, h trçi h ngheo dir kin 
thoát nghèo tai  dja phuong rnInh duçic giao pI  tráchtheo k hoach d ra. 

2. Cac dong chi Uyvien Ban Chap hanhDangbp thanh pho;thu 
throng cac phong, ban, Uy ban Mt trn To quoc, doan the thanh pho, to 
chirc hi, các co quail, don vj thành ph có trách nhim lãnh dao,  chi  dao, 
theo dOi vic thirc hin kê hoach  giám nghèo bn vftng n.m 2023 tai  dja 
phuong, don vj minh duçic giao phii trach; tich circ 4n dng các doanh nghip, 
các to chirc, cá nhn, nhá hâo tam h trq, giüp d h ngheo dc bit khó khãn 
không có khá nàng tir thoát nghèo, giuip h nghèo dir kin thoát nghèo theo chi 
tiêu kê hoch giao; phi hcip cht chê vâi các dja phucing duqe phãn cong d 
trien khai thirc hiçn dat  ket qua tot that. 

. A A A P A A A A 3. H9i dong nhan dan thanh pho, cac Ban 1191 dong nhan dan thanh 
ph chü trçng thc hin cac cuc giám sat v vic thirc hin các chInh sách 
phat trien kinh te - xa hi, giam ngheo ben vung tren d!a  ban thanh pho. 

4. Bang üy các xä, phirô'ng 
A P A A A A A ' A Tap trung chi dao,  quan triçt sau r9ng ye miic tieu cua ke hoach giam 

nghèo bn vüng nàm 2023 tâi toàn th can bO,  dáng viên và các t.ng lap nhn 
dan. Huy dng sir tIch circ tham gia cUa cá h thng chInh trj, doanh nghip và 
nhán dan trong thirc hin các miic tiêu giãm nghèo bn vUng tai  dja phixcmg; 
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day manh  cong tác tuyên truyén, 4n dung trirc tiêp den h gia dInh bang nhiêu 
hInh thCrc phü hçip d tang cuàng trách nhim cUa mi ngri dan di vOi cong 
tác giám nghèo. 

Xây dirng K hoch giám nghèo chi tit tai  dja phucing; chju trách nhim 
truàc Ban Thi.ràng vi Thành üy v tin dO,  t qua thirc hin miic tiêu giám 
ngheo ben vimg nam 2023 cua dn v! mrnh quan ly. 

Chü dng huy dng cac ngun h trçi, giüp di tr các t chüc, Ca nhân và 
các ngun 1irc buy dng hçp pháp khác d h trq hO nghèo bâo dam n djnh 
cuOc sang, xoá nba t?.m  cho hO nghèo có hoàn cành khó khàn. 

Mi xã, phithng dng k xây drng 01 mô hInh thoát nghèo tiêu biu hotc 
mOt tm guong nguôi ngheo yuan len lam kinh t giói d nhãn rng. Mi thôn, t 
dan phô có It nht mOt  mô hinh giüp d hO nghèo yuan len thoát nghèo bn v[tng. 

5. Uy ban nhân dan thành phô chi do 
5.1. Phbng Lao 1tng - Thwong binh vàXd h5i thànhphi 
Chü tn, phi hcip vOi các Ca quan, phông, ban, dcm vi, doàn th thành ph& 

Dãng Uy, Uy ban nhân dan các xä, phuông trin khai K hoach giãm nghèo 
bn vtng nãm 2023 trên dja bàn thành ph. 

PMi hcip vâi các don vj lien quan thrc hin chInh sách v báo him xã 
hOi, bão him y tá; thirc hin cp the bão him y t cho ngithi thuOc hO nghèo, 
cn nghèo và bão trçl xã hOi  kjp th?yi, chInh xác, dung quy djnh. 

Tip tic tham muu, trin khai thirc hin mOt  s chucing trInh, d an, dir 
an: Chixang trInh hành dng s 32 -CTr/TU ngày 31/12/2021 cüa Thành Uy v 
thirc hin Nghj quyt s 61-NQ/TU ngày 20/10/202 1 cüa Ban Thuing vi,i Tinh 
üy Yen Bái v tip tiic lath dao co hiu qua côngtác giàm ngheo bn v&ng giai 
doan 2021-2025, dnh hucmg den nam 2030; De an ho trq, giup do h9 ngheo 
có hoàn cãnh d.c bit khO khän không có khã nng tir thoát nghèo trên dja bàn 
thành phô giai don 2021 - 2025; 

Trin khai các Chuong trmnh mic tiêu quc gia giám nghèo bn vüng nm 
2023 trên dja bàn thành ph theo quy djnh (dào tqo ngh cho lao d3ng thuc 
h5 nghèo, cqn nghèo, mói thoát nghèo; xáy c4tng cc' s& di liçu viec tim ngwô'i 
- ngwài tim viçc, hó trçr giao dich viçc lam, quán l lao dóng gn vái cc' sà dfr 
lieu quJc gia v dan cit và các cc" s& d1- liçu khác, thu thp, phân tIch d báo 
thj trwông lao dQng, h lrçr kAt ni viçc lam thành công, xáy dtng tài lieu và 
dào tgo, tp hud"n, bi dwemg kkn th&c, /çj7 náng nghip vy cho di ngü can b3 
lam cong tác giám nghèo, t ch&c hQc tap, z'rao di kinh nghim, tO chtc h5i 
tháo, hi nghj và các hogt dç5ng khác v cOng tác giám ngheo). 

Djnh k' tng hqp, bao cáo Ban Thuông vi Thành üy, lily ban nhán dan 
thanh pho ye danh gia ket qua thirc hiçn mic tieu giam ngheo theo quy dnh. 
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5.2. Phbng Tài chInh - KI hozch thành ph/i chü trI tham mini b trI 
ngun kinh phi (trung irong ho tro theo Chwong trInh myc tiêu, can dOi và bO 
trI ngun t1 ngân sách dja phwong) dam bão các hoat  dng cüa Chixcmg trinh 
giàm ngheo; theo dOi, kim tra, giám sat thirc hin chucrng trInh; hithng dan 
quán 1 và sü diing kinh phi theo quy djnh. 

5.3. P/thng Kinh ti thành ph/i chU trI, phi hçip vâi các Ca quan, don vj 
có lien quan trin khai thirc hin Chuang trInh xây dirng nông thôn mói; các 
d an, chInh sách h trq phát trin san xut nông, lam nghip, thüy san... g.n 
vci m11c tiêu giâm nghèo bn vüng và các nhim vi duçic phãn cong trong K 
hoach nay. 

5.4. Plthng Gido dyc và Dào 4zo thành ph/i trin khai thirc hin dy dü 
cac chrnh sach uu dai ye giao diic doi vai hçc sinh, smh vien thu9c h9 ngheo, 
hO cn ngheo theo quy djnh hiOn hành. 

5.5. Phbng Van hóa và Thông tin thành phô tuyên truyOn, phô biên các 
chü truong, chinh sách cüa Nhà nuâc, tinh, các quy djnh cüa thành phô ye cong 
tác giàm nghèo ben vctng. 

5.6. Trung tam Truyên thông và Van hóa thành phô thirc hiOn có hiu 
qua hoat dng thông tin, tuyên truyn v cong tác giàm nghèo b.ng nhiu hInh 
thuc, nçi dung phong phu, kp thai giai thiçu cac ca nhan, tap  the, mo hmh, 

., ' A — krnh nghiem hay trong giam ngheo ben vung. 

5.7. Phbng Qudn 135 a'ô thj, phbng Tài nguyen và Môi frwôig thành ph/i 
theo chrc näng, nhim viii cótrách nhim phôi hcip vOi cac xa, phi.ràng thrc 
hin xác djnh rO nguOn gOc dat dai, các chInh sách ye dat dai, các quy djnh ye 

xay dung nhà a dê cac hO ngheo duçc h trçi lam nba & dung theo quy djnh 
hiên hành. 

d. •n ' P 5.8. P/tong N(n vy thanh pho tham rnuu viçc brnh xet, lra chn khen 
thi.ràng các tp the, ca nhân có thành tich xuât sac trong thirc hin miic tiêu, chi 
tiêugiàm nghèo, nh.t là tm girang thoát nghèo tiêu biu, t.m guang ngu&i 
ngheo viron len lam krnh te gioi nam 2023. 

A A p .Z. •n 5.9. Thanh tra thanhpho tang cuong cong tac thanh tra, hem tra viçc trien 
A P 9 S P 5 5 p . A khai cong tac giam ngheo tai  cac xa, phuang, kjp thai phat hiçn, chan chrnh sai 

phm trong qua trinh thc hin cong tác giàm nghèo bn vUng nm 2023. 

5.10. Cdc c0 quan, do?! vj có lien quan dn các tiêu chI hO nghèo thiu 
hit cac djch vi xa hOi co bàn xây dirng K hoch và giâi pháp cii th h trci 
các xã, phu&ng giâm t) 1 hO nghèo thiu hiit djch vi xa hOi co bàn thuOc 
ngành, linh virc phii trách theo chCrc näng, nhiOm vi dã duçic phãn cong. 

5.11. Chi Cyc Thul thành ph/i thirc hiOn các chinh sách min giãm thus 
dat dOi vâi hO ngheo theo quy djnh. 
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5.12. Ban dzi din Hi etEng quãn 14 Ngân hang chink sack xã Izi 
thanh pho thirc hiçn cac chrnh sach tin ding uu dai doi voi h9 ngheo, hp ci.n 
nghèo, h mói thoát nghèo trén dja bàn thành ph& 

6. Uy ban MTTQ, các t chirc chInh trj - xã hi thành ph 
Chü dng phi hçip vó'i các ngành lien quan tuyên truyn, vn dng hi 

viên, doàn viên và toàn dan huâng i'rng, tham gia các cuc 4n dng thrc hin 
có hiu qua phong trào "hung tay vi ngw&i nghèo - Không d ai bj bô lçii 
phia sau". 

Vn dng các t chi'rc, Ca quan don vj, các h khá nhn giüp dr các h nghèo; 
dày m?nh  cong tác tuyên truyên, náng cao chat krcmg cuc vn dng "Ngày vi 
ngu'&i nghèo ", tAng ciring các bin pháp vn dng xây dijng và phát huy hiu 
qua nguôn "Qu9 vi ngitô'i nghèo" cüa thành phô và các xã, phi.r&ng dê duy In 
thirc hin D An htrçi, giüp dr h ngheo có hoàn cãnh dc bit khó khAn không 
co kha nang tij thoat ngheo tren da ban thanh pho giai don 2021 - 2025. 

7.Ban Tuyên giáo Thành üyhuâng dan day manh  cong tác tuyên truyOn, 
pho bien rQng rai, tao  sr dong thuan cao cua ca hç thong chrnh trl va nhan dan 
trong vic thirc hin miic tiêu giâm nghèo bn vüng. 

8. Ban Dan vn Thành üy tAng c.rng cong tác tuyên truyên, vn dng 
A 9 A 9 A A A P - 9 P 

nham huy dçng sj vao cuçc cua cQng dong ho trq, giup do nhau cung thoat 
ngheo; 4n dng ngthi nghèo, hO ngheo tIch CITC tham gia lao dOng san xuât, 

P 9 9 A 9 A A A A 9 

phat huy kha nang cua ban than chu dvng phan dau yuan len, khong trong cha, 

S' li vào Nhà nrn9c; tuyên truyn, v.n dng nhãn rng các mô hInh "Dan van 
khéo" trong viOc thrc hiOn chInh sách giàm nghèo bn vrrng. 

9. Van phông Thành üy, Van phông HDND - UBND thành ph 

- Phi hcip vói phông Lao dng - Thixcing binh và Xâ hOi  thãnh ph chju 
trách nhiOm dOn dôc vic thirc hin các nhim vii, giái pháp nêu trong Ké hoach 
nay; phôi hqp tham mini thirc hin tot ché dO báo cáo kêt qua thirc hin Ké 
hoach theo quy djnh. 

- Tham muu trin khai thirc hin t& các chInh sách h trçr v y t dam 
báo cho nguri nghèo, cn nghèo tiêp c.n vói các djch vi y tê, chäm soc sue 
khOe duçc thu.n lçi nh.t. 

10. Phân cong các co quan,.phông, ban, don vj, MTTQ và các t chfrc 
doàn th cüa thành ph tuyên truyn, vn dng, h trçi, giüp di 80 hO ngheo 
tai các x, phithng thoát ngheo trong nAm 2023. 

(Phu luc 04 kern theo) 
A A 9 A 9 9 9 A A 1 9 A Tren day la Ke hoch cua Thanh uy thijc hiçn miic tieu giam ngheo ben 

vUng nAm 2023. Yêu cau cap üy, các phông, ban, donvj, Mt trn To quOc và 
các doàn the xä hOi  — chinh trj thành phô, Dãng üy, Uy ban nhãn dan các xä, 
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phuing va các tèi chIrc, Ca nhân CO lien quan trin khai thirc hin. Trong qua 
trInh triên khai thrc hin cO van dé khó khän, vu&ng mac phát sinh, báo cáo 
phãn ánh v Thãnh üy (qua Van phông Thành üy, phông Lao dc5ng Thwong 
binh và Xâ h3i thành phó') d báo cáo Ban Thi.thng vi Thành üy xem xét diu 
chinh, bo sung cho phu hçip./. 

Nth nhãn: 
- Thu?xng trirc Tinh üy (d b/c); 
- Thuông trirc Thành üy; 
- Các dông chi Uy vien BCH fiang hO TP; 
- Các cci quan, dan vj, doãn the thành pho; 
- Dãng üy, UBND các xA, phinmg; 

Van phông Thành Uy, 
- Van phong HDND - UBND thành phô 
- Luu VTITU. 

T/M BAN TIIIRNG VJ 
ai THIS 



'ri'.r:i u'' 
(Kè 

Phi,i luc 01 

IEU Cm TIEU GIAM NGHEO NAM 2023 

9 -KH/TU ngày (9  thang,( nám 2022 cja Thành zy Yen BáV 

TT 

\ 1 4/hoach giao nám 2022 H nghèo hin có 
Chi tiêu giãm nghèo näm 

2023 
S h nghèo con dui nàm 

2023 

giãm 
(%) 

Trning ung s 
h gum 

h Ty 1 (%) T 1 (%) 
Tirong trng SO 

h giãm 
S h o 

Ty I h 
ngheo cuoi 
nàm (%) 

I KHIU VIJC THANFI T 23,770 0.30 72 117 0.49 0.19 45 72 0.30 

I PhuingYênThjnh 2555 0.39 10 19 0.74 0.35 9 10 0.39 

2 Phuing Yen Ninh 3724 0.21 8 15 0.40 0.19 7 8 0.21 

3 PhuingMinhTãn 2730 0.29 8 12 0.44 0.15 4 8 0.29 

4 PhtthngNguynTháiHQc 3729 0.33 12 27 0.72 0.32 12 15 0.40 

5 PhthngDngTãm 3571 0.11 4 4 0.11 0.03 1 3 0.08 

6 Phtrmg Nguyn Phiiô 2145 0.28 6 7 0.33 0.05 1 6 0.28 

7 Phuing Hng Ha 2774 0.22 6 7 0.25 0.04 1 6 0.22 

8 Phuông Hçip Minh 1278 0.31 4 6 0.47 0.08 1 5 0.39 

9 PhuingNamCu?mg 1264 1.11 14 20 1.58 0.71 9 11 0.87 

II KLIIU VIJC NONG THON 7,430 0.61 45 93 1.25 0.47 35 58 0.78 

10 XãMithlBáo 1018 0.40 4 7 0.69 0.20 2 5 0.49 

11 XâTuyLc 1322 0.61 8 25 1.89 0.68 9 16 1.21 

12 XãTánThjnh 1048 0.99 10 14 1.34 0.48 5 9 0.86 

13 XäAuLâu 1315 0.43 6 11 0.84 0.30 4 7 0.53 

14 XâGjcMphjên 1224 0.77 9 23 1.88 0.74 9 14 1.14 

15 XãVIIPhÜ 1503 0.54 8 13 0.86 0.40 6 7 0.47 

TONG CQNG 31,200 0.38 117 210 0.67 0.256 80 130 0.42 



Phu biu 02 

(17 IEu GIAM HQ CAN NGHEO NAM 2023 

-KFI/TUngay49 tháng/l nãm 2022 cáa Thành zy Yen Bái,) 

H cn nghèo hin có H cn nghèo gãm trong näm H cn nghèo cui nãm 2023 

Tiing s h dan 

ShO T'1 ShO T1 Sé,h Tr1 

1 Phu?mg Yen Thnh 2555 19 0.74 1 0.04 18 0.70 

2 PhixôngYênNinh 3724 21 0.56 2 0.05 19 0.51 

3 PhuôngMinhTãn 2730 11 0.40 1 0.04 10 0.37 

4 P. Nguyn Thai Hçc 3729 11 0.29 2 0.05 9 0.24 

5 P. DngTâm 3571 5 0.14 1 0.03 4 0.11 

6 P. Nguyn Phüc 2145 5 0.23 1 0.05 4 0.19 

7 P. HngHa 2774 13 0.47 2 0.07 11 0.40 

8 P. Hop Minh 1278 12 0.94 2 0.16 10 0.78 

9 P. Nam Cuông 1264 34 2.69 10 0.79 24 1.90 

10 XãMinhBáo 1018 5 0.49 1 0.10 4 0.39 

11 XäTuyLc 1322 12 0.91 5 0.38 7 0.53 

12 XãTânThjnh 1048 14 1.34 6 0.57 8 0.76 

13 XAAuLâu 1315 4 0.30 1 0.08 3 0.23 

14 XãVänPhi 1224 16 1.31 8 0.65 8 0.65 

15 XâGiàiPhién 1503 21 1.40 4 0.27 17 1.13 

Tng 31,200 203 0.65 47 0.15 156 0.50 

(Kè 



Ph hic 03 

"  ,&}Dk*SACH HO TR(1 LAM NHA HQ NGI[EO NAM 2023 
(içepch só,J(9 -KH/TU ngày, /j1/2022  cza Thành zy Yen Bái) 

ST 
T 

HQ và ten chü 
h 

Näm sinh Di trQ'ng h nghèo 
Nhu cu h 

v nhà & 
Phân cong thiyc hin 

Nam Nfr 
êntraflg nhà u, lan, nhà lá, nhà tam, 

nhà Xãy Cal) .. 
Hoàn cãnh gia dInh 

Lam 
mâi 

Sa 
chta 

Lãnh dao 
thành phd, 

BTV Thành 
üy phy trách 

Ngr&i chü 
t chju 
trách 
nhiêm 

D v ph& h 

I Nguyn Thj Hu 1953 P. Yen Thjnh 

Nba xây c.p 4 dA lâu, mái 1p  Pro xi màng 
dä hông 
HO 3 nhân khu bàn than sirc khoe yeU,CY 
cing con lao dngtçr do thu nhp không on 
djrih, cháu bj khuyêt tt hithng BTXH 

1 
B/c Phni 
Th HOa - 
Chü nhim 
Uy ban Kim 
traThànhñy 

B/c BI thu 
Bang , 
phiring 

B/c Tnr&ng phOng Lao 
dng - TBXH thành pM 
cüng Länh diao  các ca quan: 
Uy ban ki&n tra; Thanh tra 
thanh pM; HOi  phii nr TP, 
HDquãnIrjNHCSXH 

2 Nguyn Th.i Thão 1969 P. Yen 'i 

Nhàxâycp 4 dâ lâu, mái lcip Pro ximäng 
âà hông 
HO ngi.thi ngheo dn than mc bnh him 
ngheo 

1 

3 Lê Thi Bão 1957 P.Yên Ninh 

Nhà g mái Pro xi mäng dä dOt  nat 
Hai vçi cMng không có lirong huu, phu cp, 
con lao dng tr do thu nhp không on djnh 
Hai vçi cMng không có hrong huu, phii cp, 
con lao dng tir do thu nhp không on dinh 

1 

B/c D Van 
NghI - Phó 
BI thu 
Thuing tnrc 
Thànhüy 

B/c BI thuh. 
Bang 
phuông 

B/c Tnthng phông Lao 
dng - TBXH thãnh pM 
cüng các dng chI Tru&ng 

Giáo dic và Dào t?o 
thành ph6; B/c Tnthng 
phOng Tài nguyen Môi 
tnx1ng, các B/c Tnrâng 
phông, ban có lien quan 

4 Büi Th.j Lieu 1964 Xâ Van Ph'Ci 
Nba g mái Pro xi mäng dA dOt  nat 
Hai vci cMng không có hrcrng huu, ph%1 cp, 
con lao dng tir do thu nhp khOng on dinh 

1 

D/c Nguyn 
Tiên D

- 
TruOng 
Cong an 
thành pM 

B/c BI thu 
Bang üy x 

B/c Tnrâng phOng Lao 
dng - TBXH thành ph6 
cüng d/c Chü tjch Lien 
doàn Lao dung TP; các B/c 
tiirâng phOng, ban lien 
quan 



ST 
T 

Hç và ten chü 
h 

NAm sinh 

Dia chi 

Di tirqng h nghèo 
Nhu cu h 
tr v nhà' 

Phân c6ng thiic hin 

Nam Nfr 
Hin trng nhà (Lu, Ian, nhà lá, nhà tm, 

uha xay cap ...) 
Hoàn cãnh gia dmh 

Lam 
mó'i 

Süa 
chfta 

LAnh do 
thànhph, 

BTV Thành 
üy phii trách 

Ngu*i chü 
trI chju 
trách 
nhim 

v phi hçp 

5 Nguyn Van BIni 1959 Xä Tuy LOc  
Nhà g mái cc d hu hông 
Hai vç chng bj bnh thn kinh dang hu&ng 
Bào trci XH 

1 
Dic Trn 
Phucing

- 
Phó Chñ tjch 
HDND thành 
ph 

Dk BI thu 
Dàng 

Die Trtthng phông Lao 
dng TB&XH TP; Dic 
trurng phông NOi  vi, các 
Die Trtrông phông, ban có 
lien quan 

6 Lê N Chüng 1957 XA Tuy LOc  
N}ià g mái Pro xi mäng dA dOt  nat 
Hai bà cháu ô vci nhau không có thu nhp 

n dinh 
1 

Trn Van Xuyên 
1961 X Tuy LOc  

N1à g mái Pro xi mang dâ dOt  nat 
Hai vçi ehng lam nông nghip thu nhp 
không n djnh 

1 

8 Nguyn Thj Ngn 1962 
Xa 
phien 

Nba g mái Pro xi mang dä dOt  nat 
HO ngheo gOa bua nuoi cháu tu6i an hc thu 
nhp không n djnh 

1 

Die Nguyn 
Ng9c Tthc - 
Chü tjch 
UBND thành 
pho 

Die BI thu 
Dãng üy xä 

Die Trtr&ng phông Lao 
dng - TBXH thành ph6 
cimg e1mg Die Truôrng 
phông Quàn 1' do thi thãnh 
ph6; D/e Giám dc Trung 
thin PT qu dt TP, các Die 
Truông phOng, ban có lien 
quan 

9 Nguyn Thi Sái 1948 
Xã Tan 
flth 

Nhà g mái Pro xi mang cia dOt nat 
Hai me eon sng vói nhau lao dOng nông 
nghip, thu nhp thp, lthó khän v ngun 
von dOi 1mg 

1 

Die Trn 
Vit Dung - 
Phó Chü tjch 
UBND thành 
phéi 

Die BI thu 
Dãng üy xà 

Die Truâng phông Lao 
dOng - TBXH thành ph 
c1mg cüng D/e Truâng 
phOng Kinh t thãnh ph 
Die Vin triirng Vin kim 
sat Nliãn dan TP; eáe Die 
Truông phông, ban có lien 
quan 

CngO9h 5 4 



N11IM YI.J TRON 

Phi 1iie 04 

C PHONG, BAN; CAC HQI, TO CH(!C DOAN !'HE yA CAC CC) QUAN, DON VI cO LIEN QUAN DEN 
Ac GIAM NGIIEO BEN VUNG TREN OjA BÀN THANH P110 NAM 2023 

Klhoqch s:jfç9-KH/TLJngayjf9 thang nãm 2022 cüa Thành üy Yen BáV a - Kern 

SIT 

-
- a 

\ ,\'J,' 

Nhic
.' Dja bàn giao phy 

trách 

S h 
nghèotheo 
kt qua ri 

. 
nám 2022 

K hoych 
giãm h 

nghèo Ham 
2023 

Cur quan, don vj 
dirqc phân cong 

phi hqp, giüp d& 
h nghèo 

Ngirbi chü 
fri chju 
trách 
nhim 

Lnh do phi hçrp 
cñng chju trách 

nhim 

LAnh dao thành 
ph, B1V 

ThInh üy phy 
trách 

Tngcng 210 80 80 

Uy ban Kim tra; Thanh tra thành ph; Hi lien Iiip Phy nU 
thinh ph& Hi dng Quãn frj NHCSXII TP 

PhuOrng Yen Thinh 19 

9 

B/c Phm Th 
HOa - ChC nhiêm 
Uy ban Kim tra 

Thành Uy 

1.1 
Tham gia pMi hçip cüng Dãng b, ChInh quyn phiräng huy dng 
cã h thng chlnh trj, tp trung mçi ngun 1rc giüp dc các h thoát 
ngheo d dt và vuclt clii tiêu giam nghèo trng riäm 

Uy ban kiêm tra: 
03 h; Thanh 
thanh ph: 2 h; 
Hi ph nr TP: 2 
h, Hf) quàn 
NHCSXH: 2 h 

Die BI thu 
Bang üy 
phuang 

D/e Chü tjch Hi 
Phii n thành ph& 
các Die Tru&ng, 

phOng ban có lien 
quan 

1.2 
Hrncng dn va tt chirc trin khai thrc hin các chinh sáeh tIn dmg 
uu dAi cho ho ngheo, h can nghèo, h mri thoát ngheo, h ngheo 
DTFS và các nhóm d6i tuclng chinh sách khác 

1 3 Tuyên truyàn, vn dng, M trcl, giUp d the ha thoát ngheo, h frç 
làmnhàchohonghèo 

2 
PhOng Giáo dye và Dào to thành ph; PhOng Tài Nguyen Môi 
tru-Ong; Hi Khuyn h9c 

Phuaing Yen Ninh 15 7 

7 

D/e BI thu 
Bang 
phuing 

Die Tru*cng phàng 
Gun dic và Dào to 

thành ph6; Die 
Truông phOng Tài 

nguyen Môi truông, 
các Die Trirâng 

phông, ban có liOn 
q 

D/e D Van 
Nghj - Phó Bi 

thu Thu?mg trirc 
Thànhüy 

2.1 
Thani gia phi hccp cüng Bang bC,,  Chinh quyàn phu?rng huy dng 
ca h thong chhth tij, tp trung mci ngun Iirc giüp d các h thoát 
nghèo dé dt và vtrqt clii tiêu giãm nghèo trng nani 

Phông Giáo dic và 
dao to: 03 h; 

phOng Tài nguyen 
Môi tnxing: 02 h; 
Hi khyn hpc: 02 

h 

2.2 

Chi dao thc hiên chfnh sách h trci v giáo diic va dào tao. Trin 
khai th%rc hin tM các chinh sách v min giàm h9c phi'  h trcl chi 
phi hc tap và các chInh sách khác cho hçc sinh thuc gia dIth h 
nghèo, h cn nghèo 

2.3 Phát trin gia dmnh, dông hp hiéu hoc; Khuyn khlch, dng vién, h 
trcl & con em h nghèo hc tap gioi. 

2.4 
Tham mini xác djnh rô ngun gc dt dai, thre hin cOc chinh sách 
v dt dai d các h nghèo trong din giai phong mt bang có dt 
d tái djnh eu Va tham gia san xut, phát trMn kinh té. 

24 
TuyOn truyén, van dng, h trçc, giüp d các h thoát ngheo, h trçr 
làmnhàchohnghèo 



SFF Nhim VU 
Dja bàn giao phy 

trich 

2 So h 
nghèo theo 
kt qua ri 
soit 
aim 2022 

K hoch 
gum h 

nghèo aim 
2023 

Co quan, don vl 
dirçrc phin cong 

phi hqp, giüp d 
h ngheo 

Ngirôri chü 
trl chju 
trich 
nhim 

Lanh do phi h 
cing chju trácI71 

nhim 

Linh do thành 
ph& BTV 

Thành üy ph 
trich 

Ban Chi huy quin sy thinh phd, Yin phong HDND-UBND 
tiianii ph 

Phi.ring Minh Tin 12 4 

4 

3.1 
Tham gia ph6i hçip cing Ding b, Chfnh quyn phtring huy dng 
ci h th6ng chfnh trj, tip trung mçi ngun hrc giüp d các h thoit 
nghèo dê dat  và vuçct chi tiiu gum nghèo trng nam 

Ban Chi huy Quin 
sir thinh ph6: 2 h; 
Vn phong HDND•• 
UBND thành phô: 

2 h 

Die Bi thu 
Bang y 
phu&ng 

Die Chinh Vin 
phông HDND - 

UBND thinh ph, 
các B/c Truâng 
phông, ban lien 

quan 

D/e Lê Ng9c 
Sim - Chi buy 
tru&ng Ban Chi 
huy Quin sr TP 3 2 Tuyin truyn, vn dng, h trçl, giip d cic h thoát ngheo, h trcc 

lam nhi cho h nghèo 

Tia In nbân dan thInh ph& phing Ttr phIp thinh phd, Câu 
lacbnfrdoanh nhinTP 

27 12 

12 

D/e BI thu 
Ding üy 
phuing 

D/e Trtrâng phông 
Tu phip thinh ph6; 
Die Chinh in Tóa 
in Nhân din TP; 

Dai din Ciu lac  b 
nfr doanh nhin TP, 

các Dic Truing 
phong, ban có lien 

quan 

D/e D Dire 
Minh - Bi thu 
Thàthiiy 

Bii 

4.1 
Tham gia phti hçip cing Ding b, Chinh quyn phumg huy dng 
ci h thing chinh trj, tp trung mpi ngun lrc gii.ip d các h thoát 
nghèo d dat  và vucrt chi tiéu gum ngheo tüng 

Phuing Nguyn 
mai H9c 

Tôa in nhin din 
TP: 4 h; phông Tu 
pháp TP: 4 h, Câu 

lac b, ni doanh 
nhin TP: 4 h 

4.2 

Tuyin truy&n chü trirang chinh sách,.phip 1u4t cua Nha nithe t?1  
cic thôn, t nhin din, trung tim giao dic cong dng nhim ning 
cao nhn thIrc phip luât cho nguii din, dc bit là ngithi nghèo và 
dc d6i tuclng chinh sách khác. 

Tuyin truyn, vn dng, h trcr, giüp d cic h thoát nghèo, h trçl 
limnhàchohnghèo 

PhOng Tài chinh - K ho3ch thinh ph, Trung tim djch vu h 
trç vI PTNN TP 

4 1 

1 

5.1 
Tham gia phi hcrp cüng Ding b, ChInh quyèn phuing buy dng 
ci h th6ng chinh tn, tp trung mi ngun lrc giáp d các h thoát 
nghèo d dt vi vucct chi tiêu gum nghèo trng nam 

Phithng Dng Tim 

PhOng Tii chInh - 
K hoach  TP, 

Trung tim djch viii 
h trçl và PTNN: 

01 h 

B/c Bi thu 
Ding 
phuing 

B/c Truing phông 
Tii chinh - K 

hoach thinh phi; 
B/c Gum dc Trung 
tim djch viii h trçc 

và PTNN; các 
Truing phông, ban 

có lien quan 

B/c D Thj Lan 
Phucmg - BI thu 
Ding üy phuing 

Bng Tim 

5.2 
ChU tn, phi hçrp vth các cr quan, dan vj Co lien quan tham mini 
phin b ngu6n vn thrc hin các Chuang trInh mic tiiu quc gia, 
cic chinh sich, d in gum nghèo 

• 
Hiring dn, kim tra vic quin 1, sir dung, thanh tom dc ngu8n 
kinh phi thirc hin các huang trInh, chInh sich, d in gum nghêo 

• 
Tuyin truyèn, vn dng, h trçl, giüp d dc h thoit nghèo, h trcr 
làmnhàchohnghèo 



NJiim V 
Dja bàn giao phi 

trách 

SO IIQ 
ngheo theo 
kt qua ri 
soát 
nám 2022 

K hoach 
giãm h 

nghèo näm 
2023 

Co quan, don vj 
duqc phân cong 

phi hçp, giüp do 
h nghèo 

Ngithi chü 
trI chju 
trách 
nhim 

LOnh do phi h 
cOng chju trácf 

nhim 

Lãnh do thInh 
phi, BTV 

ThOnh üy phii 
trách 

6 Ban Tuyên giao - rr ChInh tn; PhOng Van hóa - Thông tin 
thinh ph 

7 1 

1 

B/c Bi thu 
Bang üy 
phu?ng 

B/c Tniâng phông 
Van hóa - Thông tin 
thànli phi; CC B/C 
Trtrâng phông, ban 

có liOn quan 

B/c Ha Thi Sinh - 
Tnxông ban 
TuyOn giáo 
ThàIthUy 

6.1 
Clii dao, dnii hi.rdng v ni dung, phuong pháp tuyên truyn v 
giám nghOo d& vài cáo cci quan báo clii, thông tin d.i chüng trOn 
dja bàn thành ph6 

Phu&ng Nguyn 
Phác 

Ban TuyOn Giáo - 
Trung tam BD 

Chinh trj, Phông 
Van hóa -. Thông 

tin TP:01h 

6.2 
Thani gia ph6i hçip cOng Bang b, ChInh quyn phu&ng huy dng 
ca h th6ng chinh tij, tp trung mi ngun lc gitip d các h thoát 
nghOo d dat  và vuc,t chi tiêu giàm ngheo tOng näm 

6.3 Hithng dan, t churc các d an, chInh sách giãm ngheo v thông tin 

6.4 

Huóng dn thirc hin cáo cong trInh phic viii nhu cu v van hOa, 
th thao trOn dja bàn cáo xâ, phining. Trin khai xay drng cáo mO 
hinh xã, phumg van hOa, gOp phn nthig cao diii sing và van hOa 
tinh th.n cUa nhán dan nOi chung và nguOi nghOo nOi riOng 

65 TuyOn truyn, vn dng, h trçc, giüp d cáo h thoát nghèo, h trç 
làmnhàchohngheo 

Ban T chfrc Thành iy, Hi Ciru chin binh thành phd, Trung 
tâmy t thmnh ph 

7 1 

1 

B/c BI thu 
Bang )' 
phg 

B/c Chü tjch Hi 
CCB thành phi; B/c 
Gum d6c Trung tam 

y tá TP, các B/c 
Trtrâng phOng, ban 

cOliOnquan 

B/c Phm Ng9c 
Vö - Tni?mg Ban 
T ehrc Thành 

Oy 

7.1 
Tham gia phi hcip cOng Bang b, Chinh quyn phu&ng huy dng 
cá h th6ng chfnh trj, tp trung mçi ngun lrc giüp d các h thoát 
nghèo d dt và vuçt chi tiêu giám nghèo tOng nàm PhuOng Hng Ha 

Hi Cuu chin 
binh, Trung tam y 

tTP:O1h 
72 

TuyOn truyEn, vn dng, h trcl, giáp d các h thoát nghèo, h trçl 
lamnhàchohnghèo 

8 Van phOng Thành üy; ThOnh doOn Yen Bái 

6 1 

1 

B/c Bi thu 
Bang ' 
phuing 

B/c BI thu Thành 
BoOn; các B/c 

Tnrong, phOng ban 
cO liOn quan 

B/c Phm Ngvc 
VO Tnrân Ban 
T chfrc Thành 

üy 

8.1 
Tham gia ph& hcip cOng Bang b, Chinh quyn phuOng huy dng 
cã h thng chinh tn, tp trung mçi ngun 1rc giüp d các hO thoát 
nghOo d dat  và vuQt chi tiêu giãm nghèo g Phtiiing Hçip Minh 

Van phOng Thành 
Uy, Thành Boân 
YOnBái: 01 hO 

8 2 
TuyOn truyèn, vn dOng,  h trç, giüp âà các hO thoát nghèo, vn 
dng các ngun lrc xA hOi  hOa h trq lam nhà cho hO nghOo 



STF Nhim V 
Oja bàn giao ph 

trách 

S h 
nghèo theo 
kt qua rà 
soát 
nàm 2022 

K hoch 
giãm h 

nghèo nàm 
2023 

Cii quan, din vj 
dirçrc phân cong 

phi hqp, giüp do 
h nghèo 

Nguöi chü 
trI chju 
trách 
nhim 

Lanh dao phi h 
càng chju tráci 

nhim 

Lãnh do thành 

ph& BTV 
Thành üy ph 

trch 

Trung tam Truyn thông và Van hóa thành ph6, Ban quail ly 
d an du tir xây dirng thãnh ph 

20 9 

9 

Dic Bi thu 
Bang i' 

Die Giám d,e Trung 
tam Truyn thông và 

Van hóa TP; Die 
Giám d& Ban quàn 

d .. 
xây di,rng TP; các 

B/c Tnrâng phông, 
ban có lien quan 

Die Nguyn 
Ngc Trüc - Chü 

tjch UBND 
thành ph6 

9.1 
main gia ph6i hcip eüng Dang b, Chinh quyn phuong huy dng 
câ h th,ng chinh trj, tp trung mci nguM lrc giüp dU các h thoát 
nghèo d dt và virclt chi tiéu giâm nghèo tmg flàlfl 

Phu?ing Nam 
Cuing 

Trung tam Truyèn 
thông và Van hóa 
TP: 04 h; Ban 

Quãn 1> d an 
tu va xay drng TP: 

05 h 

9.2 

Tham mini, trin khai thrc hin có hiu qua hoat  dng thông tin, 
tuyên truyn ye giãm ngheo ben vfkng; tang thM hrcing phát song 
cac phOng sir, tin, bài tuyên truyen nang cao nhn tht'rc ye tm quan 
trpng, ' nghTa cüa cong tác giãm nghèo ben vung; các mô hiflh, CáC 
each lam hay, sang tao,  hiu qua ye giani nghèo. 

Tuyên truyen, vn dng, h6 trçl, giüp d các h thoát nghèo, h trçi 
1àmrthàehohnghèo 

10 
Ban Dan vn Thãnh üy, Uy ban MTQ Vit Nam TP, Chi cyc 
Thuthànhpho 

7 2 

2 

Die BI thu 
BOng uy xâ 

Die Chi ciic th11g 
Chi cic Thuã TP, 
các B/c Tri.rOng 
phOng, ban lien 

quan 

B/c D Minh 
Hu.4n - TruOng 
ban Dan vn 

ThOnh Uy, Chü 
tjch UBMTFQ 

10.1 
Tham gia phi hcrp cüng Dãng b, Chinh quyen xä huy dng ca h 
th6ng chinh tij, tp trung mci ngun 1re giiip d các hO thoát 
nghOo de dt và vuçlt chi tiOu giãm nghOo tüng nam 

XA Minh Bão 

Ban DOn vn - UB 
MTFQ TP: 01 h; 
Chi Ciic thue TP: 

01 hO 
10.2 Thc hin các chfnh mien giOm thu d6i vài hO nghèo 

103 
Tuyên truyen, vn dOng,  he trq, giüp d cOc hO thoát nghèo, h6 trçc 
lam nhà cho hO nghèo 



STF Nhim vy 
Dja bàn giao ph 

trách 

S h 
nghèo theo 
kt qua rà 
soát 
nám 2022 

K hoch 
giãm h 

nghèo näm 
2023 

Co quaD, don vj 
duqc phân cong 

phi bçrp, giüp d 
h ngheo 

Ngtroi chü 
tn chju 
trách 
nhim 

Länh do phi hQ'i 
cung chju trách 

nhim 

Lãnh do thành 
phi, flY 

ThInh üy phy 
trách 

Phông Lao dng TB&XI{ thành phd, PhOng Ni vy,}1i NgirOi 
cao tui TP 

25 

9 

11.1 
Tham gia ph& hçip cüng Bang b, ChInh quyn xà huy dng ca h 
th6ng chinh tn, tp trung mci ngun lc giüp d cáo h thoát 
nghèo d dat  và vuçlt chi tiêu giàm nghOo timg näm 

X Tuy Lc 

Phông LBTBXH 
TP: 06 h; phOng 

Ni vv;: 02 h, Hi 
NguOi cao tu6i TP: 

01 h 

B/c Bi thu 
Bang üy xä 

B/c Tnxông phông 
Lao dng TB&XH 

TP; B/c tnr&ng 
phOng Ni vi,i, cáo 
B/c Trithng phOng, 

ban có liOn quan 

B/c Trn PhLrcmg 
- Phó Chü tich 
HDND thãnh 

ph 

11.2 
Chütri, th chfrcthrc hin,thnghcrp báocáotinhhinhthrchin 
Chuong trlrth MTQG giàm nghèo bn vüng trOn dja bàn TP 

11.3 

B.y m?nh hoat dng h trçr day ngh,  tao  vic lam, chuyn djch Co 

cu lao dng tin khu vi.rc Nong nghip sang cáo khu virc: Cong 
nghip - xây dmg; thuang m.i djch vi d nâng cao thu nhp cho 
ngtrO'i lao dng; trin khai thrc hin các chlnh sách thuc i 
phii tráoh cho h nghèo, h cn nghOo 

11.4 
Thammuu trin khai th?c hin t& các chinh sách h trçr v y 
dam bào cho ngithi nghèo, cn nghèo tip can vói các djch vi y t, 
chain soc sirc khOe dLrcic thun lçni nht 

TuyOn truyn, vn dng, h trcl, giüp d các h thoát nghèo, h trçl 
lam nha cho h nghèo 

12 PhOng Kinh t thãnh ph; Vin kim sat uhOn dan thành ph 

14 5 

5 

B/c BI thu 
Bang Uy xã 

B/c Tri.thng phOng 
Kinh th thành ph6; 
B/c Vin tnithng 

Vin kim sat Nhân 
dan TP; các B/c 

TrirOng phOng, ban 
cO liOn quan 

B/c Trn Vit 
Dung - Phó ChU 

tich UBND 
thành ph 

12.1 
Tham gia ph& hcp cüng Bang b, ChInh quyn xä huy dng câ h 
thng chinh t, t.p trung mci ngun lrc giüp d cáo h thoát 
nghèo d dat  và VIWt  chi tiOu giãm ngheo 11mg nam 

X Tan Thjnh 
PhOng Kinh té: 
h; Vin kim sat 
nhân dan TP: 2 h 

• 
12 2 T6 chfro thc hin cáo ni dung v phát tnin san xut, da d?ng  hóa 

sinh k& nhãn rng mO hInh giãm nghOo theo quy djnh 

12.3 
Chü tn xây dmg k hoach,  th chirc cáo lap huâng dn cách lam an, 
khuyn nông, lam ngu nghip cho h nghèo, cn nghOo; huOng dn 
h nghèo, cn nghOo xây dimg dir an phát tnin san xuAt 

124 
• 

TuyOn truyn, vn dng, h trq, giOp d các h* thoát nghèo, h trcl 
lam nba cho h nghOo 



SIT Nhim 'vy 
Da bàn giao ph 

trách 

6 SO h 
ngheo theo 
kt qua ra 
soát iz 
näm 2022 

K hoch 
giãm h 

nghèo näm 
2023 

Co quan, don vj 
Chrçc phân cong 

phi hqp, giüp do 
h nghèo 

NgirOi chü 
tn chju 
trách 
nhim 

Lãnh do phi hqp 
cüng chju trách 

nhim 

Lãnh do thành 
ph0, BTV 

Thành üy phy 
trIch 

13 
Hi Nông dan thành ph& Chi cyc Tng kê TP, Hi Thanh 
niênxungphongTP 

4 

B/c BI thu 
Bang üy xã 

B/c Chi ciic tru&ng 
Chi cic Thng kê 

thãnh phi; B/c Chü 
tjch Hi Nong dan 
TP, di din Hi 

çp các Die 
Tnrâng phóng, ban 

có liOn quan 

B/c Phüng Tin 
Thanh - Phó ChU 
tjch UBND TP 

13.1 
Tham gia phi hcrp cüng Bang b, Chinh quy&n xa huy dng cã h 
thing chinh tzj, tp trung mçi ngun 1irc giüp d các h thoát 
nghèo d dt và vuçrt chi tiêu giàm ngheo thug fläm 

Xã Au Lâu 
Hi Nong dan TP: 

02 h, Chi ciic 
Thing kO TP: 01 

h, Hi TNXP TP: 
01 h 

13 2 

Vn dng, giiip d các hi viên áp diing khoa hQc k tht4t vao san 
xut; tIch circ tham gia các d an, dr an phát trin các san phrn 
gn vâi tái c c.0 ngành nông nghip 40 nâng cao hiu qua san 
xut và thu nhp. 

13.3 
Ph& hçq th chirc thrc hin t& cong tác diu tra, rà soát h nghOo, 
h cn nghèo frOn dja bàn thành phô 

Xà Au Lâu 

13.4 
Tuyên truyn, vn dng, h trq, giüp do các h thoát nghèo, h trçl 
lam nhà cho h ngheo 

14 
PhOng Quãn Iy do thj TP; Trung tam Phát trin qu dt thành 
pho 

23 9 

9 

B/c BI thu 
Bang üy xã 

B/c Tnrang phOng 
Quan ly 40 thj thành 
ph; B/c Giám 46c 
Trung tam PT qu 

fl, các B/c 
Trix&ng phOng, ban 

có liOn quan 

B/c Nguy&i 
NgQc True - Chü 

tjch UBND 
thành ph 

14.1 
Tham gia ph& hccp cUng Bang be',  Chinh quyn xA huy dng câ h 
thong chinli trj, t4p trung m9i ngun 1c giüp d các h thoãt 
ngheo d dt và virqt chi tiOu giam ngheo timg nm 

Xã Giâi Phiti 

PhOng Quan 1' do 
thj TP: 5 h; Trung 

tOrn PT Qu 
TP: 4 h 

14.2 
Huâng dn trin khai thrc hin các chinh sách h trcl nba & cho h 
flghOO 

14.3 
TuyOn truyn, vn dng, h trçl, giiip d các h thoát nghOo, h trcc 
lam nhà cho h nghèo 

15 Cong an thành ph, Lien doàn Lao dQng thành ph 

Xâ Van Phi 13 6 

6 

B/c Bi thu 
Bang UY Xa 

B/c Chü tjch LiOn 
doàn Lao dng TP; 

các B/c Tru&ng 
phOng, ban lien 

quan 

B/c Nguyn Tin 
- Trithng 

Cong an thành 

15.1 
Tham gia ph6i hcip cOng Bang b, Chlnh quyn xã huy dng cà h 
th6ng chInh tn, tp trung mçi ngun 1rc giüp dâ các h thoát 
nghèo d ctt và vuclt chi tiOu giàrn nghèo tOng nàm Cong an TP: 03 h; 

LiOn doàn Lao 
dng TP:03 h 15.2 

Huy dng chin s trong don vj h trcr, giüp d ngày cong lam nià 
cho h nglieo 

15 3 
TuyOn truyn, vn dng, h trçl, giOp d các h thoât nghOo, h trçr 
1àmnhàchohnghOo 
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