
TINH UY OAK NONG BANG CQNG SAN VIT NAM 

So -BC/TU Dk Nông, ngây4, tháng 12 nám 2021 

BAO CÁO 
Tong ket thirc hiçn Ngh quyet so 04-NQ/TU, ngay 27/7/2016 cua 
Ban Chap hành Bang b tinh v cong tác giãm nhèo bn vfrng, 

giai ton 2016 - 2020 trên d!a  bàn tinh Oak Nông 

I- CONG TAC QUAN TRIJT, PHO BIEN TRIEN KHAI TH1C HIN 
NGH! QUYET 

Thrc hin Nghj quyt s 04-NQ/TU, ngày 27/7/20 16 cüa Ban Chip hành 
Dãng b tinh D.k Nông v cong tác giàm ngheo bn vfng, giai don 2016 - 2020, 
cAp üy, chInh quyn, các t6 chüc chInh trj - xà hi dja phucing dã tIch circ ph bin, 
quán trit dn toàn th can b, dâng vien, hi viên và quAn chtng Nhãn d&.n v các 
mvc tiêu, ni dung, nhim vi cüa Ngh quyt; xây drng ChxGng trInh hành dng, 
k hoach cii th thc hin Chumg trinh mi1c tiêu quc gia giâm nghèo bn vUng 
giai don 2016 - 2020 trên dja bàn tinh Dk Nông; thành 1p Ban Chi do Chtrcmg 
trInh mi1c tiêu quc gia cAp tinh, ban hành Quy ch lam vic và phãn cOng nhim 
viii c11 th cho tfrng thành viên d thirc hin. Các co quan thông tn, báo chI dAy 
mnh cong tác thông tin, tuyên truyn các chü trwmg, chInh sách cüa Dãng và Nba 
niróc; tIch c11c tuyên truyn nhIhig mô hInh v giâm nghèo, vn dng Nhán dan 
tham gia giàm nghèo, khuyn khIch lam giàu chInh dáng. 

Nhln chung, cOng tác quán trit, tuyên truyn v Nghj quyt s6 04-NQ/flJ dã 
to dtrcic sir chuyn bin sâu sAc v nhn thirc và hãnh dng cüa các cAp üy dãng, 
chInh quyn, di ngti can bO dãng viên và quãn chüng Nhân dan, các cap, các 
ngành d có sr quan tam, thrc hin dt'mg mtrc cOng tác giãm nghèo bn vCtng, 
nâng cao thüc cüa ng.r&i nghèo trong vic tr yuan len thoát nghèo bn vUng. 

II- KET QUA TRIEN KHAI THTTC HIN NGH4 QUYET GIAI BOAN 
2016 - 2020 

1. Cong tác ti chfrc trin khai thirc hin Ngh quyt s 04-NQ/TU 

Sau 05 näm trin khai Nghj quyt s 04-NQ/TU, các ca quan, dan vj, dja 
phuang tü tinh dn ca sâ dã chü dng xây dirng các nghj quyt, chuang trinh, ké 
hoach ciii th hóa cong tác giãm nghèo phü hçrp vâi tInh hInh phát triên kinh tê - xã 
hi cüa dja phuang. 

- Di vài Hi dng nhân dan tliih dã ban hãnh các nghj quyêt: 
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+ Nghj quy& s 56/20161NQ-HDND, ngày 22 tháng 12 näm 2016 v Chiiang 

trIrih giâm nghèo bn virng tinh Dk Nông, giai don 2016 - 2020. 

+ Nghj quyêt s 03/2017/NQ-HDND, ngày 26 tháng 7 näm 2017 quy djnh ye 
nguyen tc, tiêu chI, djnh mi'rc phân bã vn ngân sách Nhà nuóc thirc hin Chtrong 
trInh mi1c tiêu quc gia giâm nghèo bn vftng giai don 2016 - 2020 trên dja bàn 
tinh Dik Nông. 

+ Nghj quyt s6 31/20161NQ-HDND, ngày 06 tháng 9 nàm 2016 v ban hành 
chinh sách h trçl h9c sinh, sinh viên dan tc thiu s thuc din h nghêo, h cn 
nghèo tinh Dk Nông ti'r nàm h9c 2016-2017 dn näm h9c 2020- 2021. 

+ Nghj quyt s 12/20191NQ-HDND, ngày 19 tháng 7 näm 2019 v b sung 
mt s chInh sách thuc Chucmg trinh giâm nghèo bn vitng tinh Dk Nông giai 
doan 2016 - 2020 ban hành kern theo Nghj quyt s 56/2016/NQ-HFJND, ngày 22 
tháng 12 näm 2016 cüa Hi dng nhân dan tinh Dk Nông. 

+ Nghj quyt s 22/20191IQ-HDND, ngày 23 tháng 7 nàm 2019 v vic sCra 
di, b sung mt s diu cüa các nghj quyt v thrc hin Chucing trInh miic tiêu 
quc gia giàm nghèo bn vüng giai do?n 2016 - 2020 trên dja bàn tinh Dk Nông. 

+ Nghj quy& s 09/2019/NQ-HDND, ngày 19 tháng 7 näm 2019 v vic quy 
djnh mrc h trçi dóng bão him y t cao hon mirc h trçl thi thiu cho mt si c1i 
tixcmg trên dja bàn tinh Dk Nông. 

- UBND tinh cia ban hành: 

+ Quy& djnh s 1908/QD-UBND, ngày 03/11/2016 v Chucrng trmnh hành 
dng trMn khai thc hin Nghj quyt s 04-NQ/TIJ v cong tác giãm nghêo bn 
v&ng giai doan 2016 - 2020. 

+ Quy& djnh sê, 1844/QD-UBND, ngày 24/10/2016 v vic trin khai thrc 
hin chInh sách h trçl hpc sinh, sinh viên dan tOc  thiu s thuc din h nghêo, h 
cn nghèo tinh D.k Nông tü näm hçc 2016-2017 dn nAm h9c 2020-2021. 

+ Quy& djnh s 225/QD-UBND, ngày 13/02/2017 ban hành K hoach trin 
khai Nghj quyêt so 56/20161NQ-HDND, ngày 22/12/2016 cüa HDND tinh. 

+ Quyt djnh s 1760/QD-UBND, ngày 05/11/20 18 phê duyt D an giâm 
nghèo theo cija chi tinh Dak Nông giai don 2018 - 2020. 

+ Quyêt djnh s 1339/QD-UBND, ngày 15/8/2019 ban hành K hoach trin 
khai thirc hin Nghj quy& s 12/2019Q-, ngày 19/7/2019 cüa Hi dng 
nhân cian tinh. 

+ Quyt djnh s 935/QD-UBND, ngày 3 0/6/2020 v vic h trçi them di vâi 
dái tuqng bâo trçi xA hi thuc din hO nghèo, hO c.n nghèo tren cija bàn tinh D.k 
Nông näm 2020. 
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- Trên ca sâ do, các so, ban, ngãnh, doàn th cüa tinh dã xây dirng chuong 
trInh, k hoach ci1 th hóa, trin khai thirc hin các nhim vi duçic quy djnh tai  các 
nghj quyt, chixcrng trInh, k ho.ch cüa Tinh Uy, HDND tinh, UBND tinh. 

Nghj quyt s 04/NQ-TU hixàng tOi mic tiu phát trin, thirc hin các mic 
tiêu kinh t - xâ hi cüa giai doan  mt cách cii th trong phm vi toàn tinh; huàng 
dn nhUng ngu&i yu th trong xA hi, gop phn phát trin h thng kt cu ht t.ng 
kinh t - xä hi a vng nông thôn, yang sâu, vüng xa, vCing dc bit khó khAn. Vi 
4y, h thng Ca sO h tng thit yu dtrçc tAng cuOng dA tao  dà cho phát trin kinh 
t - xA hi và tAng thi huOng tWc  tip cho nguOi dan, dc bit là nguOi dan sinh 
sng trén dla  bàn 02 huyn có t 1 h nghèo cao (Tuy Düc và D.k Glong). Giai 
doan 2016 - 2020, sau khi xây drng D an giãm nghèo có dja chi nh&m xác djnh, 
phân loai di tucmg tru tiên tp trung giãm nghèo, dánh giá dung nguyen nhãn dk 
dn nghèo cüa các h, tü do lam co sO d tham mini HDND tinh xây dmg, ban 
hành các chInh sách khuyn khIch h gia dInh thoát nghèo bn vUng, qua dO dA có 
tác dng tIch circ dn dOi sng tang nhóm d6i tucmg dAng k cam kt thoát nghèo, 
dy math  khuyn khIch ngtrOi nghèo, ngirOi dan và cong  dng cling tham gia thc 
hin "D an giàm nghèo theo dja chi", vOi phucing châm là khuyn khIch nguOi 
nghèo tir nguyen,  t%r giác tham gia d an, lAy ni hrc cüa h gia dInh lam nn tang 
d phát trin kinh t, thoát nghèo bn vUng, không phii thuc vào chInh sách h trçl 
cUa Nhà nixOc. 

2. Kt qua ngun hrc trin khai thic hin Ngh quyt s 04-NQ/TU 

Giai do?n 2016 - 2020, thng kinh phi tt'r ngân sách Nhà nuOc h trçi d thrc hin 
chinh sách giàm nghèo bn vCtng trén dja bàn tinh là 683 .489 triu dng, trong do: 

- Ngun kinh phi ngân sách Trung uorng b trI thirc hin Chtrcxng trInh Mic tiêu 
quc gia giãm nghèo bn vtmg là 484.817 triu dng (không tInh các ngun tin dmg 
vay vn). 

- Ngun kinh phi ngân sách tinh b trI thirc hin chinh sách giâm nghèo dc 
thu cUa tinh là 194.972 triu dng. 

- Nguôn kinh phi huy dng dóng gOp là 14.200 triu dng. 
A .,. . A A 

3. Ket qua sau 05 nam thirc hiçn Ngh quyet so 04-NQITU (Chi tier theo 
phy lyc dInh kern) 

A . • A p PA PP 3.1. Ket qua thy'c hiçn chi tieu giam ngheo giai don 2016 - 2020 

Ap dung chuAn nghèo da chiu theo quy djnh tai  Quyt djnh s 5912015/QD-

TTg, ngày 19 tháng 11 nAm 2015 cüa Thu tuOng ChInh phü. Theo do, tng s h 
S A A S A P A P A 0 A 

ngheo toan tinh Dak Nong cuoi nam 2015 la 27.761 h9, chiem ty lç 19,26/a tren 
tng s h toàn tinh; dn cuii nAm 2020 t l h nghèo cOn 11.785 h, 56.566 
khAu, chim t) l 6,98% trén tng s h toàn tinh, giãm 15.976 h nghèo, t' l 
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giãm 12,28% so vâi k& qua diu tra, rà soát h nghèo, h cn nghèo cu& näm 
2015. Trong do: 

- H nghèo dng bào dan tc thiu s là 8.128 h, chim t5 l 17,18% trên 
tng s h dan tc thiu s chung, giâm 23,58% so vói k& qua diu tra, rà soát h 
nghèo, h cn nghèo cui näm 2015 (näm 2015 t l h nghèo dng bào dan tc 
thiu s là 40,76%). 

- Ho nghèo dng bào dan tc thiu s tai  ch là 3.5 13 h, chiêm t) l 22,80% 
trên tng s6 h dan tc thiu s tai  ch, giãm 31,6% so vói kêt qua diéu tra, rà soát 
h nghèo, h cn nghèo cui näm 2015 (nãm 2015 t l h nghèo dông bào dan tc 
thiu s ti ch là 54,40%). 

Trong 5 näm thrc hin chuong trInh giãm nghèo, dn nay t l h nghèo toàn 
tinh dã giãm 12,28% so vri k& qua diu tra, rà soát h nghèo, h cn nghèo cuôi 
nám 2015, birth quãn hng nm t) l h nghèo chung cüa tinh vuqt mic tiêu theo 
Nghj quy& s 04-NQITU d ra (mgi näm giám t 1 h nghèo tir 2% trà len). 

3.2. Kt qua giãi quyt siy thiu hit v tiêu chI thu nhp cho h nghèo 

H trçl day ngh g.n vâi vic lam: thc hin chuang trInh dy ngh cho lao 
dng nông thôn thuc din h nghèo, h cn nghèo, giüp ngithi nghèo CO vic lam 
tai ch, cãi thin thu nhp, gOp phn giãm nghèo. Dã dào tao  ngh cho 550 lao 
dng nghèo, cn nghèo vói các ngh nhu: dt th cm, tin h9c vn phOng, nu an, 
din dan ding, süa chtia may nông nghip, k5 thut chän nuôi, thu y, trng tr9t,... 

H trçi vay vn tin dicing cho nguii nghèo: Chi nhánh Ngân hang chinh sách 
xâ hi tinh dâ phM hcip vâi chinh quyn dja phucing và các hi, doàn th trin khai 
cung cp tin ding iru dâi cho các h nghèo và h cn nghèo. Doanh s cho vay tinh 
dn cui näm 2020 dat  3.969 t) dng, vâi 133.64 1 hrqt h nghèo, cn nghèo, thoát 
nghèo, ngu?L1i dan sng vüng khO khän di.rcic tip cn ngun vn tin ding chinh 
sách xã hi d phic vti nhu cu san xut kinh doanh, cái thin däi sng, trong do 
có 27.979 hrçit h nghèo, 13.346 luqt cn nghèo drcic vay von h trçl san xuât. 

H trçi xây dirng và nhãn rng mô hInh giãm nghèo: giai doan 2016 - 2020, tir 
ngun kinh phi thuc dir an nhãn rng mô hInh giãm nghèo cüa Chrnmg trmnh Mic 
tiéu quc gia giâm nghêo bn vcthg, dâ tin hânh trin khai xây drng các dr an 
chàn nuôi bO sinh san, trng cay an trái, da dang hóa sinh k tai  các huyn, vâi 
tng kinh phI là 3.800 triu dng. 

3.3. Kt qua giãi quyt s1r thiu hiit v các cM s dch vui xã hi co' bàn 

- H trg v giáo dic và dào tao: các chinh sách min giâm h9c phi cho h9c 
sinh, sinh viên theo Nghj djnh s 86/20151ND-CP, Nghj djnh s 116/2016/ND-CP 
cüa ChInh phü dã dtrçic trin khai cO hiu qua dn vâi tüng di tuçing cii th& gOp 
phn quan trng trong vic nâng cao diii sng 4t chat - tinh thn cho các d& 
tisçing có diu kiin  dn tri.r&ng h9c tap,  giãm tT l bO h9c cho các em h9c sinh, sinh 
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viên nghèo, khó khän, gop phn giâm bat chi phi cho các h gia dInh ngheo, dan 
tOe thiu s vói tng s kinh phi thrc hin cá giai don 2016 - 2020 là 37,070 t 
dng; dng thai, các ngành, t chüc xä hOi, Ca quan doàn th các cAp dA th chüc 
vn dng, quyén gop tng diving cii h9c tap, trao hQc bng, Cu tuyn cho cac hçc 
sinh nghèo hiu h9c a ving sâu vüng xa, con em hO dng bào dan tOe  thiu s& 

- H trçv v y t& d ngithi nghèo, dng bào dan tOe  thiu s6 va cn nghèo 
ducic chAm soc t& v sirc khoê, khi m dau dtrçic khám, chüa bnh; ngành Y t, 
Lao dng - Thuang binh và Xã hOi,  co quan Bào him xâ hOi  và các dja phucing 
trong tinh dã tIch circ trin khai chInh sách h trçx v y th cho ngi.rai nghèo, dng 
bào dan tOe  thiu s và cn nghèo thông qua hInh thüc cAp the bão him y t. TInh 
dn cui näm 2020, dã cO 54.494 hxçrt ngträi nghèo, 11.718 1uçit ngi.thi cn nghèo, 
12 1.695 luçit nguâi dng bào dan ttc thiu s6, 56.694 ltrçit nguai dan sinh sng a 
vüng dc bit khó khän, 925 luqt nguäi thoát nghèo vuçlt qua chuAn cn nghèo 
ducxc ngãn sách Nhà ni.róc dóng bão him y t& Trong do, ngãn sách Trung uang h 
trq dóng là 48,8 t' dtng, ngãn sách dja phucing thrc hin h trcl theo chInh sách 
dc thu là 194 triu dng. 

- H trçl nhà ô cho hO nghèo: trin khai D an h trçl v nhà a di vói hO 
nghèo theo chuAn nghèo giai don 2011 - 2015 theo Quyt djnh s 33/2015/QD-
TTg cUa ThU tiràng ChInh phU, dn nay toàn tinh dä h trçi xây dirng cho 1.3 86 can 
nhà cho hO nghèo khó khän v nhà a, vai kinh phi 26.25 0 triu dng, tr ngun 
kinh phi h trçi cUa ngãn sách Nhà nuOc, ngun vn dng, h trV cUa các t6 chüc, 
cá nh.n trong và ngoài tinh. ChInh sách h trçr nhà a cia tác dng tIch circ dn d&i 
sang hO dng bào dn tOe  thiu s ti ch, hO chInh sách có công, hO nghèo; nhiu 
hO gia dInh t ch không có nhà a hoc nhà tm bci nay có nhà a khang trang, n 
djnh cuOc  sng, yuan len thoát nghèo và lam giàu chinh dáng. 

- H trçl tip cn thông tin, truyn thông v giãm nghèo: tr ngun kinh phi 
cUa Chuang trInh miic tiêu quc gia giám nghèo bn vUng, các dan vj chuc näng 
cUa tinh cia ph6i hçip vài Ban Tuyên giáo Tinh Uy, Báo Lao dng xA hOi,...  t chrc 
tuyên truyn, 1p dt panô tuyên truyn phong trào "D.k Nông chung tay vi nguai 
nghèo, không d ai bj bO 1i phIa sau", "Nhà nithc h trçi, cOng  dông giUp d, 
nguài nghèo tr lrc yuan len thoát nghèo"; t chüc HOi  thi "DOi tuyên truyn viên 
giOi v cong tác giâm nghèo bn vfng tinh D&k Nông". Tuyên truy&n trên h thng 
kênh phát thanh, truyn hInh vai 24 chtwng trInh phát song b.ng ti&g M'Nông và 
ting Kinh v nhitng din hInh tiên tin trong xoá dOi giãm nghèo, nhüng mô hInh 
giâm nghèo lam kinh t cO hiu qua cUa các hO nghêo, Nhan an a mOt  s dja 
phuang. XuAt bàn 02 An phAm giãm nghèo v thông tin vài s lixcing phát hãnh là 
1.900 cun. Mua sm và cung cAp 08 bO phuang tin tác nghip phiic vi thông tin 
c dng cho các xã dc bit khO khan, min nUi, biên giai, xA thuOc huyn nghèo. 
Trong do uu tiên các xA thuOc  vUng dn tOe  thiu s và mien nUi cO diêu kin kinh 
t - xâ hOi  dc bit khO khàn; xA an toãn khu, xâ biên giói. 
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3.4. Kt qua thic hin nhim viii huy dng ngun 1irc, h trçr du tir phát 

trin cho huyn nghèo, các xã có t3 1 h nghèo cao, xã dc bit khó khàn 

Chrnmg trInh 3Øa,  chInh sách du tu ca sâ h tang, h trçl phát triên san xuât, 
da dng hóa sinh k và nhãn rng mô hInh giãm nghèo, h trçi cho lao dng thuc 
h nghèo, hO cn nghèo, hO dng bào dan tOc  thiu s di lam vic có thai h?n & 
nithc ngoài nhm giâm nghèo nhanh và bn vüng tai  huyn Co t l h nghèo cao 
áp ding co ch theo Nghj quy& s 30a/20081NQ..Cp  cüa ChInh phü; trong d, näm 
2016 huyn Dk Glong dtrçic Trung ung b tn vn du tu phát tri& là 14.700 
triu dng, dä trin khai thc hin du tu 04 cong trInh chuyên tiêp (gom 03 cong 
trInh du&ng giao thông nông thôn và 01 cong trInh chuân hOa ye giáo diic). Ngày 
07/3/2018, Thu ttràng Chinh Phü cia ban hành Quy& djnh s 275/QD-TTg v phê 
duyt danh sách các huyn nghèo và huyn thoát nghèo giai doan 2018 -2020, 
trong do tinh Dk Nông có 02 huyn cO t' 1 h nghèo cao dugc áp diing ca ch, 
chInh sách ctAu tu c s& ha tng theo quy djnh cUa Nghj quy& s 30a12008/NQ-CP 
là huyn Tuy Düc và Dk Glong, vâi thng kinh phi thirc hin là 2 17.939 triu 
dng, qua trmnh trin khai thrc hin dã dat  duqc các qua sau: 

- Tiu dr an 1 v h trq du tu cci sâ ha tng: trên dja bàn 02 huyn Tuy Düc 
và Dk Glong dâ trin khai thirc hin 39 cong trInh, trong do 21 cong trIrth giao 
thông; 02 cong tninh thüy lçii; 14 cOng trInh trt.r&ng hQc; 02 cong trmnh nhà van hóa 
cong dng. 

- Tiu d an 3 v h trçi phát trin san xut, da dng hóa sinh k và nhãn rng 
A A A A mo hrnh giam ngheo: ho trci xay dung 06 dirr an sinh ke voi 1.372 h9 dan duçic ho 

trçl (huyn D.k Glong); xây drng các dr an vol 5.152 hO (huyn Tuy DOc). H trçl 
vt tu, may mOc, phãn bón, cay ging, tuyn sinh và dào tao  ngh, huOng nghip 
nhu: k thu.t chän nuôi, trng tr9t, dt th cm, süa may nông nghip, tin h9c,... 
Sau dào tao,  di cia s hçc viên du áp ding kin thüc ciA hcc vào canh tác, san 

xut clem lai  hiu qua kinh t cao hcm tnxOc lüc hçc ngh. NhIn chung, các ngh 
dào tao ctuçic hçc vién dánh giá là thit thrc phü hçip vol nhu cu thrc t cüa ngu?ii 
dan gop phn giâm nghèo tai  dja phucrng. 

- Thirc hin than rng mO hInh giãm nghèo: giai do?n 2018 - 2020, thc hin 
h trçl 07 mO hinh giàm nghèo, cho 138 hO nghèo, cn ngheo trên cija bàn huyn Dk 
Glong và thc hin 24 mô hInh cho 291 hO nghèo trên dja bàn huyn Tuy Düc tham 
gia dir an phát tnin san xut, nhãn rng mô hInh giàm nghèo vol cia dng san ph.m 
nhu: nuoi bô cai sinh san, nuôi ngan, gà ly thjt, trng dâu nuôi t.m... 

- Tiu di an 4, h trçi cho lao dng thuOc hO nghèo, hO cn nghèo, hO dng 
bào dan tOc thiu s di lam viêc cO th?ii han  0 rn.thc ngoài: th chirc HOi  nghj tu v.n 
vic lam và xut khu lao dng cho 1.400 ngi.r0i lao dng cO thu cu di xut khu 
lao ctng. Kt qua, ci co 06 lao dOng di giüp vic ti A rp Xe üt, 04 lao dng di 
lam vic tai  Nht Bàn, 02 lao dng di lam vic tai  Han Quc. Qua các HOi  nghj, 
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nguäi lao dng dA dixçic tip cn thông tin nhanh và chinh xác nht v thj trithng 
lao dng tai  các nuâc trong khu vrc và th giâi, tim hiu và tip cn ducTc nhüng 
doanh nghip tham gia tuyn lao dng uy tin và nhu cAu tuyn dimg; nhüng quy 
trInh, c ch, chInh sách, thu tiic cn thit d nguii lao dng có Ca hi xut cãnh. 

Chrang trInh 135 h trq du tu Ca so ha tang xâ biên giOi, xà dc bit khó 
khän; thôn, bon, buôn dc bit khó khän và chInh sách h trq phát trin san xut. 

- Di vói dir an h trçr ca sO ha tg: nám 2016 - 2020, tng s kinh phi ducic 
giao là 172.090 triu dng, thng s cong trinh và kinh phi phân theo hang mic cac 
cong trInh giao thông là 151 cong trInh; trLr&ng h9c là 57 cong trInh, nuOc sinh 
boat tp trung là 10 cong trInh, nhà sinh hoat cong  dng là 146 cong trInh, trong do 
s cOng trInh khOi cOng mOi là 381 cong trinh. Hin nay, các huyn dang thng hçip 
danh miic dAu tu ttr các xA d tin hành thm djnh, phê duyt chü trtrcmg du tu 
danh mic cong trInh, dir an nhóm C quy mô nhO ngun vn thuc Chtrang trInh 
miic tiêu quc gia giãm nghèo bn vüng näm 2020. 

- D& vOi dir an nãng cao náng lirc can b và cong dng dan cu các xA thuc 
Chizang trInh 135: giai doin 2016 - 2020, tinh dã t chiic duçic 94 lOp vOi tng s 
5.145 h9c viên tham gia (nhóm can bO cd sO và cong dng các thôn, bon). 

- Di vOi dir an h trq phát trin san xut: trên Co sO ngun vn dtrcrc giao là 
38.053 triu dng, các dan vj tp trung chü yu cho 206 dir an phát trin san xut, 
cia dng hóa sinh k vOi 56.3 75 ngu&i tham gia, tp trung cbü yu các mô hInh, dir 
an phát trin san xut h trçl ging cay trng, vt nuôi; h trcl xây dmg mô hInh 
san xut và nhãn rng mô hInh giãm ngbèo bn vüng. Kt qua thrc hin và giài 
ngãn dat  100% k hoach vn giao. 

- Tp trung ngun lirc xây dung mô hInh dja bàn tr9ng dim (thôn, bon, 
buôn): dn thOi dim hin tai,  tt cá các huyn, thãnh ph6 trong tinh cia tin hành 

A A A A hra ch9n moi huyçn, thanh pho 02 dja ban tr9ng diem, xay d%mg ke hoach cii the de 
tp trung chi dao  và du tu ngun hjc thic hin CO hiu qua cong tác giàm nghèo 
bn vtrng. Tuy nhiên, qua kim tra giám sat thI cia s các dja phuong b tn ducic 
ngun lrc d thirc hin mO hInh bon, buôn trçng dim cOn nhiu han  ch. 

3.5. Kt qua thirc hin các chInh sách giãm nghèo dc thu cüa tinh 

ChInh sách h trçi h9c sinh, sinh viên dan tc thiu s thuc din h nghèo, h 
cn nghèo tinh Dk Nông nãm h9c 2016 - 2017 dn nàm hçc 2020 - 2021: dê tao 
Ca hi cho nguOi nghèo CO diu kiin ban trong h9c tap, ngày 06 tháng 9 nãm 2016, 
HDND tinh D&k Nông dà ban hành Nghj quyt s 31/201 61NQ-HDND v h trçr 
kinh phi h9c tap, sách vO và d dung h9c tp cho h9c sinh, sinh viên dan tc thiu 
s thuc din h nghèo, h cn nghêo; UBND tinh dã th chirc trin khai thirc hin 
và dat  duçc các kt qua: h trçi kinh phi hQc tp cho 77.875 h9c sinh tiu h9c, 
trung hçc co sO, trung h9c ph thông, sinh viên dai  h9c, cao d&ng và h9c sinh trung 
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h9c chuyên nghip ph thông vói thng kinh phi là 49.266 triu dng; h trçi sách 
giáo khoa, vô vi& cho 153.302 em tuang duang vài 153.302 b sách duqc cap, vâi 
kinh phi là 63.571 triu dng. Chinh sách h trçi kinh phi hçc tip, sách v& và do 

ding hçc tp cho hpc sinh, sinh viên dan tc thiu s thuc din h nghèo, h cn 
nghèo dâ gop phàn giâm t 1 hçc sinh bO hQc, t l huy dng tré em den trlr&ng 
theo d tui tAng, giâm gánh nng kinh t h nghèo, gop phan giám nghèo ben 
v&ng. 

ChInh sách h trçl lAi sut cãi thin nhà a, nhà tiêu hçip v sinh và phát trin 
san xut, da dng hóa sinh k cho h nghèo dng bào dan tc thiu so t?i ch: trên 
cci s& thrc hin Nghj quyt s 5 6/20 16/NQ-HDND, ngày 22 tháng 12 näm 2016 
cüa Hi dng nhãn dan tinh v ban hãnh Chi.wng trInh giãm nghèo ben vQng tinh 
Dk Nông, giai doan 2016 - 2020, Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xA hi tinh dâ 
phi hqp vói các dan vi dja phtrang và các th chüc chInh trj - xA hi thiic hin 
chInh sách h trçl lâi suit cho các h nghèo là nguôi ctng bào dan tc thiu s ti 
ch khi tip cn ngun vn vay, c11 th: 

- H trçl lãi suit cãi thin nhà &: tInh dn cu6i nAm 2020, h trçl lAi sut cho 
287 h.rqt h, dir nq là 7.175 triu ding; h trçi lãi suit xây dirng nhà tiêu hçcp v 
sinh h trq cho 2.166 luçrt h, dir nçi là 25.986 triu dng. 

- H trçv lAi sut phát trin san xut, da dng hóa sinh k cho 5.232 luçit h, dir 
nçi là 172.65 8 triu dông. 

ChInh sách khuyn khIch h nghèo cam kt thoát nghèo bn vüng theo tinh 
thin Nghj quyt s 12/20191NQ-HDND: qua k& qua rà soát h nghèo hang nãm, 
dA có 3.568 h nghèo dA tr nguyen lam dan cam kt thoát nghèo, qua do cho thy 
tInh hiu qua, khâ thi cüa chInh sách, nâng cao nhn thurc cüa h nghèo t1r lirc vucin 
len thoát nghèo bn v&ng. 

3.6.Dánh giá hiu qua, tac dng kinh t - xã hi, quc phông - an ninh và 
phat trien ben vlrng sau 05 nam thirc hiçn Ngh quyet so 04-NQITU 

Nghj quyt s 04-NQ/TU dA gop ph.n nâng cao tinh th.n trách nhim cüa các 
cp, các ngãnh và thCrc tir yuan len thoát nghèo cüa ngu&i dan. Thirc hin cong 
tác giám nghèo có hiu qua nhm d phát trin kinh t - xA hi bn vthig, giCt vitng 
On djnh chInh trj và trot tir an toàn xA hi. 

- V kinh t& thông qua các chInh sách v du tu xây dimg cci sa h tng a các 
dja bàn có t) l hO nghèo cao dA tao  diu kin luu thông, trao &M hang hóa thun 
tin hon giita các vmg, dc bit là các vüng sâu, vüng xa, vüng dc bit khO khAn; 
thng thu nhp cho nguai dan nói chung và ngi.rai nghèo nOi riéng, gop phn thu hçp 
khoãng cách giàu nghèo giüa các vüng và giüa các thãnh phn dan tOc. 

- Vê xA hOi: tao diêu kin cho ngi.rai dan, nht là ngi.rai nghèo tip cn cac 
djch vi xA hOi  cci bàn ducic thun lçii han nhu v y t, giáo dl?c,  nhà a, thông tin, 
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nixâc sach  và v sinh; diu kiin  sang cüa nglxii dan duvc  nãng len, dam bâo an 
sinh xA hi trên dja bàn; nãng cao kin thCrc và náng 1rc di ngü can b ca s& và 
nguii dan d h thc sir lam chü trong cong tác giãm nghèo. 

- V qu6c phông - an ninh: vic trin khai các chInh sách giám nghèo dã gop 
phn phát trin kinh th - xä hi, nâng cao thu nhp, n ctjnh cuc s6ng cüa ngu&i 
dan, thrc hin mi1c tiêu dam bão an ninh chInh trj, trt tr an toàn x hi trên dja 
bàn, nht là vi)ng sâu, vüng xa, biên gi&i, vüng dan tc thiu s6. 

- V nhn thi.'rc cüa ngiräi nghèo: Chumg trInh giàm nghèo bn v1rng dA gop 
phn nãng cao dixcic nhn thüc, trách nhim, chI tr hrc vuon len thoát nghèo cüa 
ngu&i dan; nhiu hO nghèo t%T nguyen lam don d.ng k thoát nghèo và tIch circ 
tham gia vào các phong trào vn dng d giãm nghèo nhanh, bn vüng. 

- V phát trin bn vüng: vic thrc hin có hiu qua các mic tiêu và giãi pháp 
giãm nghèo t.i Nghj quyt s 04-N Q/TU d ra dã gop phn thirc hin t& các chü 
tnrong, chInh sách I&n cüa Dâng và Nhà nithc v phát trin kinh t - xã hOi  bn 
vrng, dam bào quc phOng - an ninh và th%rc hin cong bang xA hOi. 

Ill- DANH GIA CHUNG 

1. Kt qua dit dirçrc sau 05 nãm thiyc hin Ngh quyt s 04-NQ/TU 

Cp üy clang, chinh quyn, Mt trn T qu& và các doàn th dä quan tam lãnh 
dto, chi dao  trirc tip, thu hut sir tham gia cUa câ h thng chInh trj và toàn xä hOi,  to 
duçic sir dng thun cUa Nhãn dan trong cong tác giãm nghèo bn vCthg trén dja bàn. 

Các ngun hrc tr ngân sách Nhà rnrâc, t1i vn dng xã hOi  hóa và vic lng 
ghép tr các chucmg trInh, dr an khác cho cOng tác giãm nghèo bn vtrng dã tl'rng 
burc ducic thirc hin dng bO trên dja bàn tinh. 

Các cp, các ngành cia nhn thüc rô hcm v miic dIch, nghia cüa cong tác 
giãm ng1èo bn vng trong chin hrqc phát trin kinh t - xA hOi;  dã tIch crc, chU 
dng trin khai thc hin cong tác giãm nghèo; phãn cong co quan, don vj, Ca nhân 
k& nghia, giüp d các dja phuong trong xây dirng nông thôn mói và giip di hO 
nghèo vtrcm len thoát nghèo. 

- •A . 2. Nhirng kho khan, hn che trong vice trien khai thirc hiçn Ngh quyet so 
04-NQITU 

MOt s cp üy clang, chInh quyn dja phuong và ngui dan chtra nhn thi'rc 
dung và dy .dü v nghia, tm quan trng cüa giâm nghèo, dn dn nguOi nghèo, 
xA nghèo vn cOn tInh trng 1i, trông ch? vào sr h trçl cüa Nhà ntrâc, chua chü 
dng vtran len thoát nghèo. MOt  s t chüc, doãn th chua trin khai mOt  each 
dng bO vic thirc hin phãn cong ci th cho doãn vién, hOi  vién cüa t chüc mInh 
giüp dc các hO nghèo vixcin len thoát nghèo. 
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Cong tác ph& hcip gifla mt s s&, ban, ngành lien quan và UBND cp huyn 
dn cong giãm nghèo chixa chat  chê. Cong tác tuyên truyn các chü trrnmg, chInh 
sách giãm nghêo cüa Dâng và Nba nuóc di vài h nghèo chua thithng xuyên, 
thiu kjp thai. 

Chuong trInh giãm nghèo bn v&ng cAn cO s1r diu hành dng b, tInh ling 
ghep cao, nhi.rng trong qua trInh t chirc thrc hin, mt s co quan quãn l triên khai 
các dr an, chmnh sách con mang tInh dc lap, 

riêng lé, tInh ph& hçip chua cao; dc 
bit là các dir an giãm nghèo b&n v&ng cüa các t chüc nuóc ngoài tài trcl, h trçl 
trin khai thirc hin trên dja bàn tinh nhung Ca quan thu&ng trirc giãm nghèo chira 
n.m chic tInh hInh, tin d, k& qua và hiu qua, tác dng giãm nghèo cUa Du an. 

Cong tác diu tra, rà soát h nghèo tai  mt s dja phtrcing cOn bAt cap; t' l h 
nghèo cüa tinh cOn cao, nhAt là dng bào dan tc thiu s. Mc khác, tuy dja 
phtrcing cia tp trung tru tiên ngun 1c và chmnh sách giãm nghèo cho vi)ng sâu, 
vüng xa, ving dng bào dan tc thik s, nhung dn cu6i nãm 2020 vAn cOn 02 
huyn CO t l h nghèo cao là huyn Tuy Due và Dâk Glong. 

Mt s ban chi dao  giâm nghèo các cAp chua thrc sir phát huy vai trO, trách 
nhim cüa mInh trong cong tác chi dao,  kim tra, don ctc vic trin khai Cong tác 
giãm nghèo nOi chung và thirc hin chi tiéu Nghj quyt phAn dAn giàm t' l h 
nghèo hAng nàm cüa dja phu(mg mInh. 

Co quan thuang trirc giâm nghèo ô các cAp cOn bj dng trong qua trInh phi 
hcip vâi các cAp, các ngành trong cOng tác tng hcip, tham muu, báo cáo, d xuAt 

- A A nhung van cle co lien quan den cong tac giam ngheo cua clIa phuang. 

3. Nguyen nhán cüa tn tii, han ch& yu kern 

3.1. Nguyen nhân khách quan 

Vic xác djnh h nghèo theo huàng tip cn cia chiu phái da trên tiêu chi 
thu nhp và mirc d thiu h%lt các djch vi xâ hi ccr bàn v y t, giáo dc, nhà a, 
thông tin, nuâc sach  và v sinh. Do do, thiu h gia dInh có diu kin kinh t khá 
nhung lai thiu hiit các djch vi xA hi ca bàn nên roi vào din h nghèo. 

Vic ap diing ca ch, chInh sách giám nghèo và an sinh xâ hi cüa Trung 
ucrng thirc hin chua dng b; hin t?i  chi thrc hin chInh sách giâm nghèo và an 
sinh xâ hti cho dOi ttrclng h nghèo v thu nhp, cOn h nghêo do thiu hiit các 
djch vi xâ hi Ca bàn khác chua duçic thi hu&ng chInh sách. 

Dan di cu tir do dn tinh Dk Nông cia s là h nghèo, h mâi tách ra tü h 
nghèo, là nh1tng nguyen nhãn chinh dAn dn s hO nghèo cüa tinh tAng cao và t' l 
hO nghèo giám thAp trong nAm. 

3.2. Nguyen nhn chü quan 
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Chm ban hành các chInh sách h trçi h cn nghèo, h mâi thoát nghèo d 
bão dam thirc hin miic tiêu giãm nghèo bn vung. 

Chü trucing, cci ch áp dmg chinh sách giãm nghèo và an sinh xa hi cüa 
Trung trang thirc hin chua dng b, dn dn vic trin khai thiic hin ô dja 
phtrang con lung tüng; chü truang chi thc hin chInh sách giãm nghèo, an sinh xã 
hi cho h nghèo v thu nhp, cOn các h nghèo thiu h%it các djch vi xã hi Ca 
bàn chua dtrçic áp dimg thi htr&ng chInh sách. 

Vic phi hqp giCa các cp, ngành và các th chirc chInh trj - xã hi chira hiu 
qua trong vic chia sê thông tin thrc hin và trong kim tra, dánh giá kt qua thirc 
hin các chInh sách giãm nghèo; mt s chInh sách không cOn phü hçrp rihung 
chm duçvc b sung, sira di (ChInh sách h trçi tin din theo Quy& djnh s6 
60/20141QD-TTg, ngày 30 tháng 10 näm 2014 cUa ThU tuàng ChInh phU v Quy 
djnh tiêu chI h chInh sách xA hi dizçc h trçi tin din). 

Dan di Cu ttr do dn tinh D.k Nông luôn cO xu huâng gia tang, chua ducic b 
trI vào vUng quy hoch, cthU yu là tr phát. Tinh trng dan di cu tr do dA gay nên 
nhitng h liy không nhO trong phát trin kinh t - xã hi, bão dam an ninh trt tuj, 
bào v tâi nguyen môi truOng và cong tác giãm nghèo bn vüng. CáC dja bàn ca s 
(Tuy Di'rc, Dk Glong) Co ngu&i dan di cu tr do di và dn dông, to nên áp 1rc lan 
trong cong tác giãm nghèo, dc bit là vic bâo v tài nguyen thng, có nguy ca phá 
v các quy hoch, k hoch cUa CaC dja phucrng v bão v tài nguyen rrng và cOng 
tác giãm nghèo; tInh trng dan di cix tr do cOn lam xáo trn dài sng cUa nguäi dan 
sâ ti và lam phát sinh nhlng vn d& xA hi phüc tap, dn dn nguy ca mat an ninh 
trot tir, cong tác quãn l h ngheo, giài quyt vic lam và dAu tu th%rc hin chInh sách 
h trçi di vâi vUng di cix tr do gp khó khän trong qua trInh t chüc thrc hin. 

Cong tác tuyên truyn, vn dng, nâng cao nhn thüc v giãm nghèo chua 
ducic thu0ng xuyên, cOn mt s b phn ngt.r&i nghèo thik chI vtran len thoát 
nghêo, trông char, li vào s11 h trçl cUa Nhà nithc, cong dng. 

T' l h nghèo giãm qua các nãm, tuy nhiên vn cOn cao so vai t l h 
nghèo toãn khu vrc Thy Nguyen; mt s h thoát nghèo nhung thiu bn vUng; t 
l h thoát nghèo và chuyn sang cn nghèo cOn cao; s hrçing h thoát nghèo 
vwm len khá giâ cOn hn ch và nguy ca tái nghèo cao khi có the dng cUa các yêu 
th ben ngoài. 

4. Bài hçc kinh nghim 

Mt là, sr lânh do sâu sat, ciii th cUa cp Uy dãng, chinh quyn các cp, các 
t chüc chInh trj - xã hi mang tInh quyt djnh dn hiu qua và tinh bn vng cUa 
Cong tác giãm nghèo bn vUng. 

Hai là, phát huy suc mnh cUa 3 1irc luqng là: bàn than nguxäi nghêo, cong 
dng và Nhà nuâc; trong dO, quyt tam yuan len thoát nghèo cUa nguii nghèo và 
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vai trô, süc mnh cüa cong dng, doàn th d dam bâo tInh bn ving cüa cong tác 
giãm nghèo. VI 4y, cn dy mnh cong tác thông tin, tuyên truyn d lam chuyn 
bi& v nhn thirc cüa ngtr&i dan trong cong tác giàm nghèo, thüc duqc trách 
nhim cüa mInh, tü do tir yuan len thoát nghèo. 

Ba là, phâi thrc hin lng ghép t& các chuong trInh, dr an trén dja bàn d 
thrc hin mic tiêu giám nghèo, bang mt cci ch chi dao  t.p trung thng nht tü 
tinh dn ca so. Trong qua trinh th%rc hin phâi kt hçip hài hOa giia phát trMn kinh 
t và giãi quy& vn ct xA hi, g.n k& chuang trInh, dr an khác vOi Chuang trInh 
mic tiêu quc gia giâm nghèo bn vftng trên dja bàn tinh; cong tác giài ngân 
ngun vn vay tIn ding uu dAi phãi dtrcic gn lin v&i vic phát huy cao nht hiu 
qua dng vn, g&n cong tác tp hu.n khuyn nông, dào t?o  ngh ph bin kin 
thurc, kinh nghim lam an cho h nghèo; phát huy sir gi1ip d& ln nhau ti cong 
dng nham dem lai  hiu qua cao và thi& thirc cho cong tác nay. 

Bn là, di ngü can b trrc tip lam cong tác giãm nghèo, diu tra viên cüa co 
sO phâi CO chuyên môn, vüng k5 näng nghip vi, nhit tlnh, tn tam, sâu sat 0 ca 
sO, có phuang pháp vn dng qun ching, phát huy süc m?nh  tham gia cüa cong 
dông, dc bit là cüa can b thôn, bon, buôn, bàn 0 các xã v1ng sâu, vüng xa, vüng.. 
dng bào dan tc thiu s& 

Näm là, xác djnh rô nguyen nhân nghèo cUa trng dja phirang, tr do, xây dirng 
k hoach cho cac dja bàn tr9ng dim (mi huyn, thành ph chçn 01 - 02 thôn, 
bon, buôn, bàn cO t 1 h nghèo cao) ct tp trung các ngun lirc dAu tu thirc 
hiu qua cong tác giãm nghèo ben v€rng. 

Sáu là, tranh thu sir lãnh do cüa Dâng, nâng cao vai trO quàn l, diu hành 
cüa chInh quyn, phi hçp gifla các ngành, Mt trn T quc, doàn th các cp cn 
phân cong trrc tip cho các hi viên, doàn viên cüa t chüc minh giüp cia các h 
gia dInh nghèo 'yuan len thoát nghèo. 

Noi nhan: 
- Ban Bi thu 1W Bang, 
- Van phông TW Bang, V%i DP II, TP.HCM, (b/c) 
- Thuäng trIc 11th ày, 
- Các cl/c Tinh ày viên, 
- Các ban clang, Van phông Tinh ày, 
- Các BCS clang, clang doàn, 
- Các s&, ban, ngãnh, doàn the tinh, 
- Các huyn ày, thànhüy, clang ày trIc thuOc, 
- Luu Van phông Tinh ày (TH,L) 

 

Ngô Thanh Danh 
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STT Chinh sách, dtr an giàm nghêo tinh 
Nãm 
2017 

Nãm 
2018 

Nàm 
2019 

Nàm 
2020 

T 1 % dat 
dirçrc so vi k 

hoch giai doan 
2016 - 2020 

* 

2016 

A Dir an 1: Chirong trInh 135 

I Tiu dir an 1: Du tir co sv ha tang trên d%a bàn 
xã DBKK, xã biên gioi và các thôn, hon DBKK 

1 Tang ngân sách, trong do: Triu ding 

- Du Kr phát frjn Triudong 48,217 51,859 37,801 41,792 30,562 
- Sir nghip Triu dông 11,240 10,416 10,537 11,550 12,439 

1.1 Ngân sách trung bang, trong do: Triu dng 

- Du Kr phát triên Triudng 37,260 41,600 31,106 31,565 30,562 
- Sir nghiép Triudng 11,240 10,416 10,537 11,550 12,439 

1.2 Ngãn sách dja phucrng Triu dông 4,261 1,390 1,038 
- Du tir phát trin Triu d6ng 4,261 1,390 1,038 
- Sr ng1ijp Triu dông 

1.3 Huy dông ngun khác Triu dng 6,696 10,259 5,305 9,189 
2 Kt qua thirc hin 

2.1 ScongtznhdAutuducickWiicongmi(theotüng 
1oi cong tr'mh) 

Côngl 112 87 102 

2.2 o cOng trInh duçcc du tu chuyn tip (theo trng 
1oi cong trInh) 

trmnii 

2.3 
1 o cOng trInh duçic duy tu bào duOrng (theo tfrng 
1oti cOng trInh) 

cong 
05 CT giao thông; 02 CT Nhà van hóa; 

07 CT giáo duc; 05 CT khác 
, .. - longsoxa 32 18 18 18 18 
4 Tng s thôn, bon 73 73 73 73 - 73 



H 

Tiu dir an 2: H trq phát trin san xut, (Ia 
dng hóa sinh k và nhân rng rnô hinh giám 
nghèo bn vü'ng trên (Ila bàn xã DBKK, xã biên 
giói và cãc thôn, bon DBKK 

1 Tng ngân sách Triudng 10,822 10,532 8,747 7,952 5,217 

1.1 Ngân sách Trung rning Triudng 10,769 10,518 8,547 7,952 2,385 

1.2 Ngân sách da phucing Triu dng 

1.3 Dan dóng gop Triéu dng 

1.4 - Huy dng nguôn khác Triu dng 53 14 200 2,832 

2 Kt qua thic hin 
- S du an PTSXImô hInh PTSX 49 51 46 60 18 
+S6hôducxchtrcy Ngtthi 26,473 18,959 7,624 3,319 413 

+ S tin h tro Triu dng 10,769 10,518 8,547 7,952 

III 
Tiu dir an 3: Nâng cao nãng hrc can b co s& và 
cng dng trên da bàn xã DBKK, xa biên giói 
Va CC thôn, bàn DBKK 

I Tng ngãn sách Triudng 1,182 1,046 382 1,239 1,580 
1.1 Ngân sách trung uang Tru dng 1,182 1,046 382 1,239 1,580 
1.2 Ngãn sách dja phucing Triu dng - - - - 

1.3 Huy dng nguôn khác Triu dng - - - - 

2 Kt qua thirc hin - 
- Hot dng dào tio, tp huân can b (theo các loai 
hot dng) 

+S1pdàotao,tâphun Lop 
32 19 18 19 10 

+ S can bô &rçlc dào tao, tap huân Can b 1,140 2,500 558 520 240 

B Dir an 2: Chtroiig trInh 30a 

1 Tng ngân sách, trong do: Triudông 100% 
- Du tir phátrin Triu dng 14,700 - - 110,426 69,616 
- Sii nghip

' 
Triu dông - - 9,097 19,867 18,030 



1.1 Ngân sách trung twng, trong do: Triéu dng 14,700 
- DAu P1 phát trin Triu dng 14,700 - 110,426 69,616 
- Su nghiep Triu dSng - - 9,097 19,867 18,030 

1.2 Ngân sách dja phi.rcmg Triu dng - - - - - 

- Dâu tu phát triên Triêu dông - - - - - 

- Sr nghip Triéu dông - - - - - 

1.3 Huy dng nguôn khác nguôn khác Triu dEng - - - - - 

C Dir an truyn thông và giãm nghèo v thông tin 
1 Tng ngân sách, trong do: Triudng 300 345 238 623 1,127 100% 

- Sr nghip Triêu dông 300 345 238 623 1,127 
1.1 Ngân sách trung ucrng, trong do: Triêu dng 300 345 238 623 

- Su nghiep Triêu dng 300 345 238 623 

1.2 Ngân sách dja phucrng Triêu dng - - - - 

1.3 Huy dng nguôn khác Triêu dông - - - - 

2 Kt qua thirc hin 
2.1. Hoat dông truyn thông v giãm nghèo 

S hrcing chircrng trInh truyn hInh san xut Phong su - 4 

S hrçing panô, áp phIch l dat Bang 8 8 8 8 8 100% 
So hrçng sách chuyên dê ye giám nghèo do Sâ in 

Cun 1,383 - - 

- S Iuang các cuôc di thoai chInh sách giâm 
ngheo 

Doi thoai 7 - - - 

+ S ngi.thi tharn gia di thoi Ngi.thi 635 - - - 

2.2. Hoit dng giãm nghèo ye thông tin 

S làpdào t?o  tp hu.n cong tác "giám nghèo ye 

thong tin 
- 3 2 - 2 100% 

S can b cp xa lam cong tác thông tin và truyn 
thông di.rçc dào t?o  nâng cao k nãng, nghip vii 
thông tin tuyên truyn cO dng 

Can b - 415 415 - 415 100% 



So hrqng chucing tnnh phat thanh san xuat 4 7 

S hrçing chucmg trinh truyn hInh &rcic thrc hin 5 8 

S6 lucing xut ban tài lieu truyn thông 
giãm nghêo ben vUng 

- 600 - - - 100% 

Phucing tiên tác nghiêp thông tin c dng - - 3 1 6 

D 
Du an h trçr nâng cao nàng hrc giãm nghèo và 
gum sat, dánh giá chuo'ng trInh 

1 Ting ngân sách Triu dông 250 408 448 569 747 100% 
1.1 Ngân sách Trung uang Triu ding 250 408 448 569 747 
1.2 Ngãn sách dja phumg Triu dng - - - - - 

1.3 Huy dng nguôn khác Triu ding - - - - - 

2 Kt qua thurc hin 
- Hoat dung dào tao,  tap hun can bO 
+ S lop dào tao,  tp hu.n Ló'p 4 8 4 4 4 100% 
+ S can b duçic dào tao,  tp hun Can b 630 1,200 900 910 900 100% 
- Hot dng kim tra và giám sat, dánh giá 
+ S doãn kim Ira (theo các cp kim tra) Doàn 9 8 8 8 100% 

E ChInh sách v Bão him y t 
- Ngithi thuc h nghèo 
+ S6 the BHYT duçic ho trçi 62,899 95,300 75,150 65,052 55,956 100% 
+ Kinh phi h trq mua the BHYT Triu dng 38,584 59,541 54,125 48,758 43,859 
- Ngu?i thuOc  h cn ngheo 
+ S the BHYT dirçic ho trçi 20,085 18,965 16,032 13,623 12,466 100% 
+ Kinh phi h Irçi mua the BHYT Triu dn& 11,856 12,250 11,290 10,311 9,458 
- Ngu&i dan tOc thiu s sinh sng tai  vüng Co diu 
kiên kinh té - xA hi khó khän 
+ s6 the BHYT duçic h trçr 124,394 97,318 116,224 125,129 128,476 100% 
+ Kinh phi h trçc mua the BHYT Triu dng 79,693 64,983 82,689 92,327 97,774 

F Chinh sãch dc thà 



ChInh sich h trçl Iai sut cãi thin nba ô', xây 
diyng nhà tiêu hçrp v sinh, phát trin san xut, 
da dang hóa sinh k di vi h nghèo dng bào 
dan tc thiu s6 ti ch 
Kinh phi thrc hin Triudng 4,100 27,497 23,167 25,869 100% 

2 

ChInh sách h trçr hçc sinh, sinh viên DTTS 
thuc h nghèo, cn nghèo tinh Dãk Nông thirc 
hin Ngh quyh 31/20161NQ-HDNID 

Kinh phi thic hin h trq chi phi h9c tp Triu dng 13,682 14,542 17,214 3,828 

Kinh phi h trçi sách giáo khoa Va VÔ Viêt Triu dng 18,403 12,265 16,694 16,208 

3 
ChInh sách h trçv nhà & di vol ho nghèo thrc 
hin Quyt dnh 33/2O15IQFJ-TTg cüa Thu 
tir&ng ChInh phü 
Kinh phi thirc hin Triu dng 2,540 8,644 3,355 1,211 
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