
Phụ lục 01

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 80/NQ-CP

 9 tháng đầu năm năm 2020, ước thực hiện năm 2020, và kế hoạch năm 2021

Tt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2020 năm 2021

I

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

1 Chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo

- Số hộ nghèo được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

2 Chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ cận nghèo

- Số hộ  cận nghèo được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

3 Chương trình cho vay tín dụng HS-SV 

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

4 Cho vay XKLĐ đối với hộ nghèo

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

5 Cho vay làm nhà ở đối với hộ nghèo

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

6 Cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số ĐBKK

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

7 Cho vay đối với hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

8 Cho vay NSVSMT

- Số hộ nghèo được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

9 Cho vay Hộ mới thoát nghèo

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

10 Cho vay Thương nhân vùng khó khăn

TH 9 tháng đầu năm 

2020

Chính sách tín dụng ưu đãi 
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Tt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2020 năm 2021

TH 9 tháng đầu năm 

2020

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

11 Cho vay Giải quyết việc làm

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

12 Cho vay Nhà ở xã hội theo NĐ 100

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

13 Cho vay Dân tộc thiểu số theo QĐ 2085

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

II Chính sách hỗ trợ về y tế 

1
Số người thuộc hộ gia đình nghèo

được cấp thẻ BHYT
Người

 Kinh phí thực hiện Tr.đ

2

Người DTTS đang sinh sống tại

vùng có điều kiện KTXH khó

khăn được cấp thẻ BHYT

Người

Kinh phí cấp thẻ Tr.đ

3

Người đang sinh sống tại vùng có

điều kiện KTXH đặc biệt khó

khăn được cấp thẻ BHYT

Người

 Kinh phí thực hiện Tr.đ

4

Số người thuộc hộ cận nghèo mới

thoát nghèo theo QĐ 705 được

cấp thẻ BHYT 

Người

 Kinh phí thực hiện Tr.đ

5

Số người thuộc hộ cận nghèo

được hỗ trợ mua thẻ BHYT theo

QĐ 797

Người

 Kinh phí thực hiện Tr.đ

III Chính sách hỗ trợ trong giáo dụcđào tạo

1 Tổng số học sinh được hỗ trợ lượt h.sinh

2  Kinh phí thực hiện Tr.đ

Trong đó:

a.
Số học sinh nghèo, cận nghèo

được hỗ trợ miễn giảm học phí
lượt h.sinh

Số học sinh nghèo (giảm 100%

học  phí)
lượt h.sinh

Số học sinh cận nghèo (giảm

50% học phí)
lượt h.sinh
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Tt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2020 năm 2021

TH 9 tháng đầu năm 

2020

 Kinh phí thực hiện Tr.đ

b.
Số học sinh nghèo được hỗ trợ

chi phí học tập
lượt h.sinh

 Kinh phí thực hiện Tr.đ

IV Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề 

1
Số lao động nghèo, cận nghèo

được đào tạo nghề nông thôn 
Lao động

Trong đó: Lao động là người

DTTS

2 Kinh phí thực hiện Tr.đ

V Chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

1
Số lao động nghèo, cận nghèo

được hỗ trợ đi làm việc có thời 
Lao động

Trong đó: Lao động là người

DTTS

2 Kinh phí thực hiện Tr.đ

VI Chính sách trợ giúp Pháp lý 

1

Tổ chức các lớp phổ biến, giáo

dục và truyền thông pháp luật

cho người nghèo, đồng bào

DTTS

Lớp

Số người tham dự Người

Kinh phí thực hiện Tr.đ

2

Số lượt Tư vấn pháp luật, tham

gia tố tụng cho người nghèo,

đồng bào DTTS

Lượt

Số người được tư vấn, hỗ trợ Người

Kinh phí thực hiện Tr.đ

3
Trợ giúp pháp lý lưu động cho

người nghèo, đồng bào DTTS
Đợt

Số người được tư vấn tại các

đợt TGPL lưu động
Người

Kinh phí thực hiện Tr.đ

VII Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

1
Số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở

theo QĐ 33/2015/QĐTTg
Hộ

Kinh phí thực hiện. Trong đó: Tr.đ

Vốn từ Ngân sách Tr.đ

Vốn  vay từ Ngân hàng CSXH Tr.đ

Vốn huy động khác Tr.đ

2
Số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở

theo QĐ 48/2015/QĐTTg
Hộ

Kinh phí thực hiện. Trong đó: Tr.đ

Vốn từ Ngân sách Tr.đ
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Tt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2020 năm 2021

TH 9 tháng đầu năm 

2020

Vốn  vay từ Ngân hàng CSXH Tr.đ

Vốn huy động khác Tr.đ

3

Số hộ nghèo được hỗ trợ xây

dựng mới nhà ở từ các nguồn

kinh phí khác

Hộ

Kinh phí huy động Tr.đ

4

Số hộ nghèo được hỗ trợ sửa

chữa, nâng cấp về nhà ở từ các

nguồn kinh phí khác

Hộ

Kinh phí huy động Tr.đ

VIII Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt, hố xí hợp vệ sinh cho hộ nghèo

1
Số hộ được hỗ trợ về nước sinh

hoạt hợp vệ sinh
hộ

Kinh phí thực hiện Tr.đ

2
Số hộ được hỗ trợ xây dựng hố

xí hợp vệ sinh
hộ

Kinh phí thực hiện Tr.đ

IX Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

1
Số hộ nghèo được hỗ trợ về

tiền điện
Người

2 Kinh phí thực hiện Tr.đ
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Phụ lục 02

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

 9 tháng đầu năm năm 2020, ước thực hiện năm 2020, và kế hoạch năm 2021

Stt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2019 năm 2020

A Dự án 1 Chương trình 30a

I Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng huyện nghèo ĐaKrông

1 Tổng ngân sách, trong đó: tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương, trong đó: tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

122 Ngân sách địa phương tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

1.3 Huy động khác tr.đ

2 Kết quả thực hiện

2.1
Số công trình đầu tư được khởi công 

mới 
C.trình

2.2 Số công trình được đầu tư chuyển tiếp C.trình

2.3 Số công trình được duy tu bảo dưỡng C.trình

II
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

1 Tổng ngân sách, trong đó: tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương, trong đó: tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

1.3 Huy động khác tr.đ

2 Kết quả thực hiện

2.1
Số công trình đầu tư được khởi công 

mới 
C.trình

2.2 Số công trình được đầu tư chuyển tiếp C.trình

2.3 Số công trình được duy tu bảo dưỡng C.trình

III

Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo

1 Tổng ngân sách tr.đ

TH 9 tháng đầu 

năm 2019
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Stt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2019 năm 2020

TH 9 tháng đầu 

năm 2019

2.1 Ngân sách trung ương tr.đ

2.2 Ngân sách địa phương tr.đ

2.3 Huy động nguồn khác tr.đ

2 Kết quả thực hiện

2.1 Huyện nghèo 30a (huyện ĐaKrông)

 Số dự án PTSX

Số người được hỗ trợ Người

Số dự án được triển khai Dự án

Kinh phí thực hiện

2.2 Xã ĐBKK vùng bãi ngang

 Số dự án PTSX

Số người được hỗ trợ Người

Số dự án được triển khai Dự án

Kinh phí thực hiện

IV
Tiểu dự án 4: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc 

thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

1 Tổng ngân sách, gồm tr.đ

 Ngân sách Trung ương tr.đ

 Ngân sách địa phương tr.đ

 Huy động nguồn khác tr.đ

2 Kết quả thực hiện

2.1 Hỗ trợ đào tạo

a. Tổng số lao động được hỗ trợ đào tạo Người

b.
Số lao động được hỗ trợ hoàn thành các

khóa đào tạo 
Người

b.
Số lao động được hỗ trợ hoàn thành các

khóa đào tạo 
Người

Kinh phí thực hiện

2.2 Hỗ trợ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

a. Tổng số lao động được hỗ trợ XKLĐ Người

b. Kinh phí thực hiện Người

B Chương trình 135

I
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã ĐBKK, xã biên giới, xã an 

toàn khu; và các thôn, bản ĐBKK

1 Tổng ngân sách, trong đó: tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương, trong đó: tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ
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Stt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2019 năm 2020

TH 9 tháng đầu 

năm 2019

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

2 Kết quả thực hiện

2.1
Số công trình đầu tư được khởi công 

mới 
C.trình

2.2 Số công trình được đầu tư chuyển tiếp C.trình

2.3 Số công trình được duy tu bảo dưỡng C.trình

3 Tổng số xã Xã

4 Tổng số thôn bản Thôn bản

II

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn 

khu; và các thôn, bản ĐBKK

1 Tổng ngân sách tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương tr.đ

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

2 Kết quả thực hiện

 Số dự án PTSX

Số người được hỗ trợ Người

Số dự án được triển khai Dự án

III
Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng trên địa bàn xã 

ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; và các thôn, bản ĐBKK

1 Tổng ngân sách tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương tr.đ

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

2 Kết quả thực hiện

Hoạt động đào tạo, tập huấn cán bộ 

Số lớp đào tạo, tập huấn Lớp

Số cán bộ được đào tạo, tập huấn Cán bộ

Hoạt động đào tạo, tập huấn cộng đồng 

Số lớp đào tạo, tập huấn Lớp

Số người dân được đào tạo, tập huấn 

(cộng đồng)
Lượt người

C
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo bền vững (trên địa bàn xã ngoài Chương trình 135 và Chương 

trình 30a)1 Tổng ngân sách tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương tr.đ

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

2 Kết quả thực hiện

 Số dự án PTSX

Số người được hỗ trợ Người

Số dự án được triển khai Dự án
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Stt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2019 năm 2020

TH 9 tháng đầu 

năm 2019

 Số mô hình NRMHGN

Số người được hỗ trợ Người

Số mô hình được triển khai Mô hình

D Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin

1 Tổng ngân sách, trong đó: tr.đ

 Đầu tư phát triển tr.đ

 Sự nghiệp tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương, trong đó: tr.đ

 Đầu tư phát triển tr.đ

 Sự nghiệp tr.đ

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

 Đầu tư phát triển tr.đ

 Sự nghiệp tr.đ

2 Kết quả thực hiện

2.1. Hoạt động truyền thông về giảm nghèo

 Số lượng chương trình phát thanh sản 

xuất, trong đó:

Số lượng do địa phương sản xuất
Chương 

trình

 Số lượng ấn phẩm truyền thông do địa 

phương xuất bản, bao gồm:

 Số lượng các cuộc đối thoại chính sách 

giảm nghèo

Số cuộc đối thoại lần

Số người tham gia đối thoại Người

Kinh phí thực hiện tr.đ

2.2. Hoạt động giảm nghèo về thông tin

 Số cán bộ cấp xã làm thông tin và 

truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ 
Cán bộ

 Số hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, 

xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông 
Hộ

 Số lượng chương trình phát thanh sản 

xuất, trong đó:

Số lượng do địa phương sản xuất
Chương 

trình
 Số lượng ấn phẩm truyền thông do  địa 

phương xuất bản, bao gồm:

Số lượng video clip được sản xuất Clip

Số lượng tờ rơi được xuất bản ấn phẩm

 Số lượng huyện được trang bị phương 

tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động
Huyện
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Stt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2019 năm 2020

TH 9 tháng đầu 

năm 2019

 Số lượng xã được trang bị phương tiện 

tác nghiệp tuyên truyền cổ động
Xã

 Số lượng xã nghèo có điểm thông tin, 

tuyên truyền cổ động
Xã

Kinh phí thực hiện tr.đ

E Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo và giám sát, đánh giá chương 

trình1 Tổng ngân sách tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương tr.đ

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

1 Kết quả thực hiện

 Hoạt động đào tạo, tập huấn cán bộ 

Số lớp đào tạo, tập huấn Lớp

Số cán bộ được đào tạo, tập huấn Cán bộ

 Hoạt động đào tạo, tập huấn cộng đồng 

Số lớp đào tạo, tập huấn Lớp

Số người dân được đào tạo, tập huấn 

(cộng đồng)
Lượt người

 Hoạt động kiểm tra và giám sát, đánh 

giá
Số đoàn kiểm tra (theo các cấp kiểm tra) Đoàn
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Phụ lục 02

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

 9 tháng đầu năm năm 2020, ước thực hiện năm 2020, và kế hoạch năm 2021

Stt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2019 năm 2020

A Dự án 1 Chương trình 30a

I Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng huyện nghèo ĐaKrông

1 Tổng ngân sách, trong đó: tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương, trong đó: tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

122 Ngân sách địa phương tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

1.3 Huy động khác tr.đ

2 Kết quả thực hiện

2.1
Số công trình đầu tư được khởi công 

mới 
C.trình

2.2 Số công trình được đầu tư chuyển tiếp C.trình

2.3 Số công trình được duy tu bảo dưỡng C.trình

II
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

1 Tổng ngân sách, trong đó: tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương, trong đó: tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

1.3 Huy động khác tr.đ

2 Kết quả thực hiện

2.1
Số công trình đầu tư được khởi công 

mới 
C.trình

2.2 Số công trình được đầu tư chuyển tiếp C.trình

2.3 Số công trình được duy tu bảo dưỡng C.trình

III

Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo

1 Tổng ngân sách tr.đ

TH 9 tháng đầu 

năm 2019
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Stt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2019 năm 2020

TH 9 tháng đầu 

năm 2019

2.1 Ngân sách trung ương tr.đ

2.2 Ngân sách địa phương tr.đ

2.3 Huy động nguồn khác tr.đ

2 Kết quả thực hiện

2.1 Huyện nghèo 30a (huyện ĐaKrông)

 Số dự án PTSX

Số người được hỗ trợ Người

Số dự án được triển khai Dự án

Kinh phí thực hiện

2.2 Xã ĐBKK vùng bãi ngang

 Số dự án PTSX

Số người được hỗ trợ Người

Số dự án được triển khai Dự án

Kinh phí thực hiện

IV
Tiểu dự án 4: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc 

thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

1 Tổng ngân sách, gồm tr.đ

 Ngân sách Trung ương tr.đ

 Ngân sách địa phương tr.đ

 Huy động nguồn khác tr.đ

2 Kết quả thực hiện

2.1 Hỗ trợ đào tạo

a. Tổng số lao động được hỗ trợ đào tạo Người

b.
Số lao động được hỗ trợ hoàn thành các

khóa đào tạo 
Người

b.
Số lao động được hỗ trợ hoàn thành các

khóa đào tạo 
Người

Kinh phí thực hiện

2.2 Hỗ trợ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

a. Tổng số lao động được hỗ trợ XKLĐ Người

b. Kinh phí thực hiện Người

B Chương trình 135

I
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã ĐBKK, xã biên giới, xã an 

toàn khu; và các thôn, bản ĐBKK

1 Tổng ngân sách, trong đó: tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương, trong đó: tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ
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Stt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2019 năm 2020

TH 9 tháng đầu 

năm 2019

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

Đầu tư phát triển tr.đ

Sự nghiệp tr.đ

2 Kết quả thực hiện

2.1
Số công trình đầu tư được khởi công 

mới 
C.trình

2.2 Số công trình được đầu tư chuyển tiếp C.trình

2.3 Số công trình được duy tu bảo dưỡng C.trình

3 Tổng số xã Xã

4 Tổng số thôn bản Thôn bản

II

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn 

khu; và các thôn, bản ĐBKK

1 Tổng ngân sách tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương tr.đ

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

2 Kết quả thực hiện

 Số dự án PTSX

Số người được hỗ trợ Người

Số dự án được triển khai Dự án

III
Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng trên địa bàn xã 

ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; và các thôn, bản ĐBKK

1 Tổng ngân sách tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương tr.đ

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

2 Kết quả thực hiện

Hoạt động đào tạo, tập huấn cán bộ 

Số lớp đào tạo, tập huấn Lớp

Số cán bộ được đào tạo, tập huấn Cán bộ

Hoạt động đào tạo, tập huấn cộng đồng 

Số lớp đào tạo, tập huấn Lớp

Số người dân được đào tạo, tập huấn 

(cộng đồng)
Lượt người

C
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo bền vững (trên địa bàn xã ngoài Chương trình 135 và Chương 

trình 30a)1 Tổng ngân sách tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương tr.đ

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

2 Kết quả thực hiện

 Số dự án PTSX

Số người được hỗ trợ Người

Số dự án được triển khai Dự án
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Stt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2019 năm 2020

TH 9 tháng đầu 

năm 2019

 Số mô hình NRMHGN

Số người được hỗ trợ Người

Số mô hình được triển khai Mô hình

D Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin

1 Tổng ngân sách, trong đó: tr.đ

 Đầu tư phát triển tr.đ

 Sự nghiệp tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương, trong đó: tr.đ

 Đầu tư phát triển tr.đ

 Sự nghiệp tr.đ

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

 Đầu tư phát triển tr.đ

 Sự nghiệp tr.đ

2 Kết quả thực hiện

2.1. Hoạt động truyền thông về giảm nghèo

 Số lượng chương trình phát thanh sản 

xuất, trong đó:

Số lượng do địa phương sản xuất
Chương 

trình

 Số lượng ấn phẩm truyền thông do địa 

phương xuất bản, bao gồm:

 Số lượng các cuộc đối thoại chính sách 

giảm nghèo

Số cuộc đối thoại lần

Số người tham gia đối thoại Người

Kinh phí thực hiện tr.đ

2.2. Hoạt động giảm nghèo về thông tin

 Số cán bộ cấp xã làm thông tin và 

truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ 
Cán bộ

 Số hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, 

xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông 
Hộ

 Số lượng chương trình phát thanh sản 

xuất, trong đó:

Số lượng do địa phương sản xuất
Chương 

trình
 Số lượng ấn phẩm truyền thông do  địa 

phương xuất bản, bao gồm:

Số lượng video clip được sản xuất Clip

Số lượng tờ rơi được xuất bản ấn phẩm

 Số lượng huyện được trang bị phương 

tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động
Huyện
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Stt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2019 năm 2020

TH 9 tháng đầu 

năm 2019

 Số lượng xã được trang bị phương tiện 

tác nghiệp tuyên truyền cổ động
Xã

 Số lượng xã nghèo có điểm thông tin, 

tuyên truyền cổ động
Xã

Kinh phí thực hiện tr.đ

E Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo và giám sát, đánh giá chương 

trình1 Tổng ngân sách tr.đ

1.1 Ngân sách trung ương tr.đ

1.2 Ngân sách địa phương tr.đ

1 Kết quả thực hiện

 Hoạt động đào tạo, tập huấn cán bộ 

Số lớp đào tạo, tập huấn Lớp

Số cán bộ được đào tạo, tập huấn Cán bộ

 Hoạt động đào tạo, tập huấn cộng đồng 

Số lớp đào tạo, tập huấn Lớp

Số người dân được đào tạo, tập huấn 

(cộng đồng)
Lượt người

 Hoạt động kiểm tra và giám sát, đánh 

giá
Số đoàn kiểm tra (theo các cấp kiểm tra) Đoàn
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Phụ lục 01

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 80/NQ-CP

 9 tháng đầu năm năm 2020, ước thực hiện năm 2020, và kế hoạch năm 2021

Tt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2020 năm 2021

I

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

1 Chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo

- Số hộ nghèo được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

2 Chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ cận nghèo

- Số hộ  cận nghèo được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

3 Chương trình cho vay tín dụng HS-SV 

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

4 Cho vay XKLĐ đối với hộ nghèo

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

5 Cho vay làm nhà ở đối với hộ nghèo

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

6 Cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số ĐBKK

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

7 Cho vay đối với hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

8 Cho vay NSVSMT

- Số hộ nghèo được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

9 Cho vay Hộ mới thoát nghèo

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

10 Cho vay Thương nhân vùng khó khăn

TH 9 tháng đầu năm 

2020

Chính sách tín dụng ưu đãi 
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Tt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2020 năm 2021

TH 9 tháng đầu năm 

2020

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

11 Cho vay Giải quyết việc làm

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

12 Cho vay Nhà ở xã hội theo NĐ 100

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

13 Cho vay Dân tộc thiểu số theo QĐ 2085

- Số hộ được vay vốn Hộ

- Tổng số tiền được vay tr.đ

- Tổng số dư nợ tr.đ

II Chính sách hỗ trợ về y tế 

1
Số người thuộc hộ gia đình nghèo

được cấp thẻ BHYT
Người

 Kinh phí thực hiện Tr.đ

2

Người DTTS đang sinh sống tại

vùng có điều kiện KTXH khó

khăn được cấp thẻ BHYT

Người

Kinh phí cấp thẻ Tr.đ

3

Người đang sinh sống tại vùng có

điều kiện KTXH đặc biệt khó

khăn được cấp thẻ BHYT

Người

 Kinh phí thực hiện Tr.đ

4

Số người thuộc hộ cận nghèo mới

thoát nghèo theo QĐ 705 được

cấp thẻ BHYT 

Người

 Kinh phí thực hiện Tr.đ

5

Số người thuộc hộ cận nghèo

được hỗ trợ mua thẻ BHYT theo

QĐ 797

Người

 Kinh phí thực hiện Tr.đ

III Chính sách hỗ trợ trong giáo dụcđào tạo

1 Tổng số học sinh được hỗ trợ lượt h.sinh

2  Kinh phí thực hiện Tr.đ

Trong đó:

a.
Số học sinh nghèo, cận nghèo

được hỗ trợ miễn giảm học phí
lượt h.sinh

Số học sinh nghèo (giảm 100%

học  phí)
lượt h.sinh

Số học sinh cận nghèo (giảm

50% học phí)
lượt h.sinh
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Tt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2020 năm 2021

TH 9 tháng đầu năm 

2020

 Kinh phí thực hiện Tr.đ

b.
Số học sinh nghèo được hỗ trợ

chi phí học tập
lượt h.sinh

 Kinh phí thực hiện Tr.đ

IV Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề 

1
Số lao động nghèo, cận nghèo

được đào tạo nghề nông thôn 
Lao động

Trong đó: Lao động là người

DTTS

2 Kinh phí thực hiện Tr.đ

V Chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

1
Số lao động nghèo, cận nghèo

được hỗ trợ đi làm việc có thời 
Lao động

Trong đó: Lao động là người

DTTS

2 Kinh phí thực hiện Tr.đ

VI Chính sách trợ giúp Pháp lý 

1

Tổ chức các lớp phổ biến, giáo

dục và truyền thông pháp luật

cho người nghèo, đồng bào

DTTS

Lớp

Số người tham dự Người

Kinh phí thực hiện Tr.đ

2

Số lượt Tư vấn pháp luật, tham

gia tố tụng cho người nghèo,

đồng bào DTTS

Lượt

Số người được tư vấn, hỗ trợ Người

Kinh phí thực hiện Tr.đ

3
Trợ giúp pháp lý lưu động cho

người nghèo, đồng bào DTTS
Đợt

Số người được tư vấn tại các

đợt TGPL lưu động
Người

Kinh phí thực hiện Tr.đ

VII Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

1
Số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở

theo QĐ 33/2015/QĐTTg
Hộ

Kinh phí thực hiện. Trong đó: Tr.đ

Vốn từ Ngân sách Tr.đ

Vốn  vay từ Ngân hàng CSXH Tr.đ

Vốn huy động khác Tr.đ

2
Số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở

theo QĐ 48/2015/QĐTTg
Hộ

Kinh phí thực hiện. Trong đó: Tr.đ

Vốn từ Ngân sách Tr.đ
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Tt Chỉ tiêu Đvt Ước TH Kế hoạch

Số lượng Tỷ lệ (%) năm 2020 năm 2021

TH 9 tháng đầu năm 

2020

Vốn  vay từ Ngân hàng CSXH Tr.đ

Vốn huy động khác Tr.đ

3

Số hộ nghèo được hỗ trợ xây

dựng mới nhà ở từ các nguồn

kinh phí khác

Hộ

Kinh phí huy động Tr.đ

4

Số hộ nghèo được hỗ trợ sửa

chữa, nâng cấp về nhà ở từ các

nguồn kinh phí khác

Hộ

Kinh phí huy động Tr.đ

VIII Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt, hố xí hợp vệ sinh cho hộ nghèo

1
Số hộ được hỗ trợ về nước sinh

hoạt hợp vệ sinh
hộ

Kinh phí thực hiện Tr.đ

2
Số hộ được hỗ trợ xây dựng hố

xí hợp vệ sinh
hộ

Kinh phí thực hiện Tr.đ

IX Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

1
Số hộ nghèo được hỗ trợ về

tiền điện
Người

2 Kinh phí thực hiện Tr.đ
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