
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-UBND Lai Châu, ngày         tháng        năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 

6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Báo cáo kết quả 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 cụ thể như sau: 

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi: Công tác giảm nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm của 

các cấp, các ngành; công tác chuẩn bị tổng kết Chương trình giai đoạn 2016-

2020 được triển khai ngay từ đầu năm, các ngành, các huyện tập trung nguồn lực 

để phấn đấu triển khai hoàn thành các mục tiêu của Chương trình. 

2. Khó khăn 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác 

động tới tiến độ triển khai Chương trình, nhiều nội dung đến tháng 5 năm 2020 

mới triển khai thực hiện được.  

- Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều 

nơi, giao thông bị chia cắt, do đó tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình 

bị ảnh hưởng.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban 

hành một số văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020, cụ thể như sau: 

- Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 về việc giao 

dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. 

- Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 về phê duyệt 

kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019. 

- Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 về việc giao 

chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020. 
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- Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2020 về việc phân 

bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững năm 2020 (đợt 2). 

- Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2020 về việc phân 

bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững năm 2020 (đợt 3). 

- Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 02 tháng 3 năm 2020 về kiểm tra tình 

hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn các huyện năm 2020.  

2. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 

2.1. Kế hoạch vốn: Tổng nguồn vốn Trung ương giao năm 2020 là 

564.658 triệu đồng. Trong đó: 

- Dự án 1 (Chương trình 30a): 434.329 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư phát 

triển là 368.036 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 66.293 triệu đồng. 

- Dự án 2 (Chương trình 135): 117.080 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư phát 

triển là 83.212 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 33.868 triệu đồng. 

- Dự án 3 (Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương 

trình 135): 335 triệu đồng. 

- Dự án 4 (Truyền thông và giảm nghèo về thông tin): 11.827 triệu đồng. 

- Dự án 5 (Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình): 1.087 triệu đồng. 

2.2. Kết quả thực hiện: Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 

231.431 triệu đồng, đạt 40,99% kế hoạch giao. Trong đó: 

- Dự án 1: 194.646 triệu đồng (đạt 44,8% kế hoạch), gồm: Vốn đầu tư 

phát triển là 172.194 triệu đồng (đạt 46,8% kế hoạch); vốn sự nghiệp là 22.452 

triệu đồng (đạt 33,6% kế hoạch). 

- Dự án 2: 36.525 triệu đồng (đạt 31,2% kế hoạch), gồm: Vốn đầu tư phát 

triển là 32.115 triệu đồng (đạt 38,6% kế hoạch); vốn sự nghiệp là 4.410 triệu 

đồng (đạt 13,02% kế hoạch). 

- Dự án 3: Các đơn vị chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục triển khai thực hiện. 

- Dự án 4: Thực hiện và giải ngân 116 triệu đồng. 

- Dự án 5: Thực hiện và giải ngân đạt 143 triệu đồng. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt được 

- Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ đã hỗ trợ kịp thời cho các hộ 

nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.   

- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã lãnh 

đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quán triệt, triển khai 

thực hiện Chương trình đảm bảo nội dung và tinh thần chỉ đạo, được nhân dân 

đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực. 

- Các sở, ngành chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các 

đơn vị chủ đầu tư đã tích cực triển khai các nội dung của Chương trình. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình còn thấp, chủ yếu tập 

trung giải ngân nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn sự nghiệp giải ngân chậm, mới 

được 23,9% kế hoạch. 

- Công tác phân bổ chi tiết nguồn vốn của một số nội dung còn chậm (đến 

ngày 01 tháng 6 năm 2020 mới hoàn thành phân bổ vốn đợt 3).  

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

- Do tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai 

thực hiện Chương trình. 

- Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ, sạt lở đất đã tác động đến tiến 

độ thực hiện các dự án của Chương trình, nhất là các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. 

- Một số văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình năm 2020 của các Bộ, 

ngành Trung ương còn chậm (nhất là hướng dẫn thực hiện Chương trình 135) nên 

việc phân bổ chi tiết nguồn vốn Chương trình 135 chậm. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác chuẩn bị đầu tư của các chủ đầu tư cấp xã còn nhiều hạn chế, 

nhiều dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù do cấp xã làm chủ đầu tư đến tháng 3 

năm 2020 mới hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự 

án nên ảnh hưởng tới việc phân bổ chi tiết nguồn vốn. 

- Việc đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện ở một số huyện chưa được quan tâm, thiếu sát sao nên ảnh hưởng tới tiến 

độ thực hiện Chương trình.  
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IV. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các dự 

án của Chương trình, đảm bảo việc giải ngân nguồn vốn đảm bảo hoàn thành kế 

hoạch giao.  

2. Tiến hành tổng kết Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh để đánh 

giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm cho 

việc triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025. 

3. Hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo 

hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, làm cơ sở thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội năm 2021 và xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025. 

V. KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục tham mưu cho Chính phủ 

trình Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 

2021-2025. 

2. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 và ban hành 

Thông tư hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025. 

3. Đề nghị Ủy ban Dân tộc sớm trình Thủ tướng Chính phủ cho phép các 

địa phương tiếp tục được sử dụng nguồn kinh phí để hỗ trợ các xã, thôn bản hoàn 

thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019.  

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 

2020. Kính gửi các Bộ ngành Trung ương tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Bộ: Lao động TBXH; Kế hoạch và  

  Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và PTNT; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- TT. UBND tỉnh: U1; (để b/c) 

- Các Sở: Lao động-TBXH, Kế hoạch và  

  Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: V1, V2; 

- Lưu: VT, KT5. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Giàng A Tính 
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