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BÁO CÁO
Kết quả giám sát của Ban kinh tế - xã hội 

Hội đồng nhân dân huyện trưóc kỳ họp cuối năm 2022

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm
2015;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện khóa XII, 
nhiệm kỳ 2021 -2026;

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Quyết định 
số 45QĐ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành chương trình 
giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện năm 2022, đồng 
thời ban hành Kế hoạch số 18/KH-HĐND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Ban 
Kinh tế - xã hội về việc giám sát của Ban Kinh tế - xã hội trước kỳ họp thứ 5 
Hội đồng nhan dân huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -  2026 cùng với đề 
cương chi tiết giám sát theo nội dung Kế hoạch đề ra, với kết quả thực hiện cụ 
thể như sau:

I. NHẶN XÉT CHUNG
Đoàn giám sát Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận 

công tác chuẩn bị chu đáo của các đơn vị khảo sát Uỷ ban nhân dân xã Lương 
Phi, Uỷ ban nhân dân xã An Tức và đơn vị được giám sát Phòng Lao động 
thuông binh và xã hội huyện Tri Tôn. Nhìn chung các đơn vị khảo sát, giám sát 
đã gửi văn bản báo cáo trước khi Đoàn đến làm việc, các báo cáo của các đơn vị 
khảo sát cơ bản đảm bảo các nội dung theo đề cương kế hoạch đề ra. Đại diện 
từng đơn vị khảo sát, giám sát đã trình bày ngắn gọn kết quả việc thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tại các buổi khảo sát, giám sát, các thành viên trong Đoàn và đơn vị được 
khảo sát, giám sát đã cởi mở, trao đổi thắng thắn, nghiêm túc, làm rõ các nội 
dung có liên quan. Qua khảo sát, giám sát Đoàn ghi nhận những kết quả đạt 
được như sau:

1. Đối với các đon vị khảo sáí
Quan tâm xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -  2025 .
Nhận được sự quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn của phòng, ban của huyện 

trong quá trình xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -  2025 .
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2. Đối với đon vị giám sát
Có căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương; văn bản của tỉnh 

trong quá trình xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định 4172/QĐ- 
UBND ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc ban hành 
Ke hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quổc gia giảm nghèo bền vững 
huyện Tri Tôn giai đoạn 2021 -  2025; Quyết định 4213/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 9 năm 2022 của Ưỷ ban nhân dân huyện về việc ban hành Ke hoạch thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Tri Tôn năm 
2022.

Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc xây dựng các 
danh mục công trình thực hiện trong năm 2022 và giai đoạn 2021 -  2025 .

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn yêu cầu đơn vị chịu sự khảo sát, giám sát bổ 
sung vào báo cáo các nội dung đề xuất kiến nghị và các nội dung khác có liên 
quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của Đoàn giám sát, thời gian đe đơn vị 
hoàn chỉnh báo cáo gửi lại cho Đoàn giám sát Ban Kinh tế - xã hội HĐND 
huyện chậm nhất ngày 24/11/2022.

II. KẾT QUẢ Ti lực HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 
GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Trên cơ sở các căn cứ pháp lý, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững đã đạt được nhũng thành tựu quan trọng trong việc hỗ 
trợ cho các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn đầu tư phát triến cơ sở hạ tầng kinh 
tế - xã hội, cải thiện điều kiện sổng, nâng cao đời sổng cho người dân.

về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 
Phòng đã tham mưu Ưỷ ban nhân dân huyện triển khai, quán triệt đầy đủ về 
công tác giảm nghèo; đua các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo vào các nghị quyết, 
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Năm 2021, Trung ương không phân bổ kinh phí hỗ trợ, nên các dự án của 
chương trình không thực hiện được.

Năm 2022, tiến độ thực hiện 7 dự án như sau: (Đính kèm các biếu mẫu)
2.1. Dự án 1: Hỗ trọ’ đầu tu’ phát trỉễn hạ tầng kinh tế - xã hội huyện

nghèo

2.1.1. Tiểu dự án 1: Hỗ trọ’ đầu tu’ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Nội dung hỗ trợ: đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng. Tổng 
số 26 danh mục công trình.

- Tổng kế hoạch vốn : 67.612 triệu đồng.
+ Nguồn vốn Trung ương: 58.538 triệu đồng
+ Nguồn vốn ngân sách Tỉnh: 5.854 triệu đồng.
+ Nguồn vốn Ngân sách huyện: 3.220 triệu đồng



Tiến độ thực hiện: Đen hiện nay 26 công trình đã gửi cơ quan chuyên 
môn của UBND huyện thấm tra, thấm định công trình trước khi phê duyệt.

2.1.2. Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ thoát khỏi tình trạng
nghèo

Xây dựng các danh mục các công trình và dự kiến kinh phí được phân bổ 
là 107.426 triệu đồng cho cả giai đoạn đế triến khai thực hiện trong năm 2023 và 
2024 (dự kiến 14 công trình). Việc xây dựng danh mục các công trình hồ trợ 
đảm bảo đầu tư trọng tâm, trọng điểm và duy tu, bảo dưỡng một số công trình 
giao thông liên xã trên địa bàn huyện phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng 
trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

2.2. Tiến đô thưc hiên các Dư án 2, Dư án 3, Dư án 6 và Dư án 7
Thực hiện Công văn số 2300/STC-NS ngày 7 tháng 9 năm 2022 của Sở Tài 

chính tỉnh An Giang về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022. Phòng Lao động Thương binh và Xã 
hội Tri Tôn Trình UBND huyện quyết định phân bổ kinh phí cho đơn vị để triển 
khai thực hiện vốn sự nghiệp các chương trình, dự án với tống số tiền
2.497.000. 000đ, cụ thể như sau:

- DA 2: Đa dạng hóa sinh ké, phát triển mô hình giảm nghèo:
1.929.000. 000đ (đang chờ ƯBND tỉnh trình HĐND tỉnh để ban hành Nghị quyết 
thực hiện).

- Tiểu DA2-DA6: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều : 48.000.000d
- Tiểu DA1-DA7: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình : 332.000.000d
- Tiểu DA2-DA7: Giám sát, đánh giá : 188.000.000d
2.3. Tiến độ thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 4. Phát triển giáo dục 

nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
Thực hiện Công văn số 1060/UBND-KGVX ngày 16/9/2022 của ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh về việc kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề 
năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và Công văn số 
2533/SLĐTBXH-GDNN ngày 26/9/2022 của Sơ Lao động - Thương binh và Xã 
hội tỉnh An Giang về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề thuộc các 
Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Các xã, thị trấn đã đăng ký mở 17 
lớp nghề Phi nông nghiệp. Đen nay, mở được 6 lóp nghề, tong số 180 học viên 
tham gia học. Thời gian tới sẽ mở 11 1ỚD nghề còn lại. Kinh phí tỉnh giao 770 
triệu (nguồn sự nghiệp).

Phòng đang xây dựng dự thảo Ke hoạch truyền thông, hướng nghiệp, hỗ 
trợ khởi nghiệp và tạo việc làm. Kinh phí tỉnh giao 550 triệu (nguồn sự nghiệp).

2.4. Tiến đô thưc hiên Dư án 5•  «i 6 0

Tham mưu UBND huyện Phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cần 
hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện Tri Tôn, tổng số 1.958 hộ, trong đó 1.787 cất
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mới, 171 sửa chữa, báo cáo Sở Xây Dựng lập Đe án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, 
hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Năm 2022, Huyện hoàn chỉnh danh sách để thực hiện năm 2023 - 2025 
khi có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận 
nghèo.

2.5. Kinh phí thực hiện Chưong trình

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình năm 2022 tối thiểu là 71.356 
triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách trung ương: 64.797 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 
58.538 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 6.259 triệu đồng);

- Vốn ngân sách địa phương: 6.479 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 
5.854 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 625 triệu đồng);

- Huy động hợp pháp khác: 80 triệu đồng.
2.6. Thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo
2.6.1 Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 

2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp
dụng cho giai đoạn 2016-2020:

Đầu năm 2021:
+ Tổng số hộ nghèo: 2.334 hộ, tỷ lệ: =6,98% (trong đó, hộ nghèo dân tộc 

thiểu số: 1.474 hộ, tỷ lệ: 13,24% so với hộ DTTS).
+ Tổng số hộ nghèo: 3.387 hộ, tỷ lệ: =10,13% (trong đó, hộ nghèo dân tộc 

thiểu số: 1.094 hộ, tỷ lệ: 9,83%).
Cấp thẻ BHYT hộ cận nghèo : 10.724 .thẻ; số tiền 8.656 triệu đồng. 

BHYT hộ nghèo: 6.744 thẻ; số tiền 5.454 triệu đồng.
Cuối năm 202]:
+ Tổng số hộ nghèo: 1.815 hộ, tỷ lệ: =5,44%, giảm 1,54% so với đầu năm 

(trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số: 1.171 hộ, tỷ lệ: 10,54%, giảm 2,7% so với 
đầu năm).

+ Tổng số hộ cận nghèo: 3.168 hộ, tỷ lệ: 9,49% , giảm 0,64% so với đầu 
năm (trong đó, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số: 1.020 hộ, tỷ lệ 9,18%, giảm 
0,65% so với đầu năm).

Cấp thẻ BHYT (từ tháng 1/2022 đến tháng 8/2022): BHYT hộ cận 
nghèo: 6.791 thẻ; số tiền 3.625 triệu đồng. BHYT hộ nghèo: 9.187 thẻ; số tiền 
4.982 triệu đồng.

*Đánh gia kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo:
Số hộ nghèo đầu giai đoạn ( đầu năm 2016): 7.315 hộ, tỷ lệ 21,67%. Cuối 

giai đoạn (cuối năm 2021) hộ nghèo 1.815 hộ, tỷ lệ 5,44%. Giảm 5.500 hộ 
nghèo, tương đương giảm 16,23%, bình quân giảm 2,71%/năm.

Số cận nghèo đầu giai đoạn ( đầu năm 2016): 1.408 hộ, tỷ lệ 4,17%. Cuối 
giai đoạn (cuối năm 2021) hộ cận nghèo 3.168 hộ, tỷ lệ 9,49%. Tăng 1.760 hộ 
cận nghèo, tương đương tăng 5,32%.
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2.6.2 Theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 
của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025

Cuối năm 2021:
+ Tổng số hộ nghèo: 3.586 hộ, tỷ lệ: =10,74% (trong đó, hộ nghèo dân tộc 

thiểu số: 2.620 hộ, tỷ lệ: 23,57%).
+ Tổng số hộ cận nghèo: 3.411 hộ, tỷ lệ: 10,22% (trong đó, hộ cận nghèo 

dân tộc thiểu số: 1.158 hộ, tỷ lệ 10,42%).
Tuy nhiên, thời gian qua do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 nên 

một sổ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần rà soát, xác định hộ nghèo, hộ 
cận nghèo để kịp thời thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội 
theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Công 
văn số ’ 13 86/LĐTBXH-VPQGGN ngày 29/4/2022 và Công văn so 
1092/SLĐTBXH-BTXH ngày 10/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội về việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh theo chuẩn nghèo 
giai đoạn 2022 - 2025.

Qua rà soát bổ sung trên địa bàn huyện phát sinh 37 hộ nghèo (An Tức 30 
hộ, Vĩnh Phước 7 hộ); phát sinh 31 hộ cận nghèo (Xã An Tức 17 hộ, Xã Lương 
Phi 1 hộ, Xã Tân Tuyến 13 hộ). Lũy kế đến tháng 6 năm 2022, số liệu như sau: 
Lũy kế hộ nghèo : số hộ nghèo là 3.623 hộ, tỷ lệ 10,85%, Hộ nghèo dân tộc 
thiểu số là 2.650 hộ, chiếm tỷ lệ 23,84% so với hộ dân tộc thiểu số. Cận nghèo: 
3.442 hộ, tỷ lệ 10,31%, Hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 1.176 hộ, chiếm tỷ lệ 
10,58% so với hộ dân tộc thiểu số.

Thực hiện giảm nghèo theo tiếp cận đa chiều, Kế hoạch giảm tỷ lệ hộ 
nghèo 2%/năm, giảm tỷ lệ cận nghèo 1,5%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc 
thiểu số 3-4%/năm;

III. KIÉN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHẢO SÁT, GIÁM SÁT
1. Kiến nghị của các đoi! vị khảo sát
Phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội, Hội Phụ nữ tiếp tục hỗ trợ xã 

trong việc tìm kiếm đầu ra và mô hình làm ăn hiệu quả để hỗ trợ hộ nghèo.
Hiện nay, 82 nền ở khu dân cư ấp Tà Dung đã cấp được 10 năm. số hộ đã 

vào là 08 hộ, còn 77 hộ chưa vào ở ( Trong đó: đi làm ăn xa không có ở địa 
phương 33 hộ, 40 hộ không có khả năng cất nhà, 04 hộ không nhận hỗ trợ). Đe 
nghị thư hồi lại đất đế cho xã giải quyết cho các hộ nghèo, cận nghèo không có 
đất ở.

Đe nghị ưu tiên giao các nguồn vốn vay nước sạch vệ sinh, giải quyết việc 
làm về địa phương được nhiều hơn.

Đe nghị tiếp tục xem xét hỗ trợ nhà ở cho các hộ đã được hỗ trợ theo 
quyết định 167, 134 bị xuống cấp nhiều năm theo Thông tư 01/2022/TT-BXD.

Đe nghị phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội kiến nghị về trên về 
thời gian hưởng của các chính sách cho các đối tượng cần thực hiện sớm hơn.

Đề nghị Lao động -  Thương binh và Xã hội đề xuất về trên sớm phân bố 
các tiểu dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đế địa 
phương thực hiện được tốt và kịp thời.
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2. Kiến nghị của đơn vị chịu sự giám sát
Định hướng giảm nghèo trong giai đoạn tới cần tập trung giải quyết các 

nguyên nhân chính, để người nghèo vươn lên thoát nghèo như: Tập trung nguồn 
lực để nâng cao tay nghề và đảm bảo việc làm cho người nghèo.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT
Qua giám sát, Đoàn giám sát kiến nghị một số vấn đề sau:
1. Đối với các đơn vị khảo sát
Quan tâm xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững cho năm 2022 và các năm tiếp theo.
Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhân thức cho người dân về 

công tác giảm nghèo tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại.
Tổ chức quán tiệt, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao ý 
thức trong công tác giảm nghèo của địa phương.

Thường xuyên phối hợp với các ban ngành của huyện trong việc thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

2. Đối với Phòng Lao động -  Thương binh và xã hội
Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện phân công các ban ngành phụ trách 

các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Chủ trì, phối họp các xã, thị trấn, ban ngành trong công tác sơ kết, tổng 

kết các họp phần dự án của chương trình.
Quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đơn vị khảo sát.
3. Đối với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tri Tôn
Quan tâm, xem xét hỗ trợ cho xã Lương Phi các nguồn vốn vay nước 

sạch vệ sinh, giải quyết việc làm
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng 

nhân huyện trước kỳ họp cuối năm 2022./.

Nơi nhận:
- Ban KT-NS HĐNDtỉnli;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- TT.HU, HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng LĐTBXH huyện;
- UBND xã An Tức;
- UBND xã Lương Phi;
- NHCSXH huyện;
- Lưu: VT.


