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UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

PHÒNG LAO ĐỘNG – 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Số:        /BC-LĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Krông Nô, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Tình hình triển khai thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn huyện đến ngày 25/10/2022 

 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô. 

 

 Thực hiện giấy mời số 188/GM-UBND ngày 24/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc họp đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện các chương 

trình MTQG trên địa bàn toàn huyện. 

 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Krông Nô báo cáo tình 

hình triển khai thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững do Phòng 

chủ trì thực hiện cụ thể như sau: 

I. Tình hình triển khai thực hiện. 

1. Đối với triển khai thực hiện Dự án 2:  Đa dạng hóa sinh kế, phát triển 

mô hình giảm nghèo. 

Phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện giao cho Trung tâm dịch vụ kĩ thuật nông nghiệp chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị triển khai thực hiện. Căn cứ nguồn vốn được giao, Trung tâm dịch vụ 

kĩ thuật nông nghiệp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành 

rà soát nhu cầu cần hỗ trợ của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Tuy 

vậy, hiện nay, UBND tỉnh mới chỉ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 

một số cây trồng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông nhưng 

chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về vật nuôi nên chưa có cơ sở để thực 

hiện các dự án về chăn nuôi. Tuy nhiên qua kết quả khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ 

của hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn đặc biệt khó khăn phần lớn nhu cầu của 

hộ dân là đề nghị hỗ trợ về vật nuôi. Do đó việc triển khai các mô hình sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo chưa triển khai được và đang chờ tỉnh ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi để có thể triển khai được bước lập 

các dự án, trình phê duyệt dự các án và triển khai thực hiện các dự án.  

2. Đối với triển khai thực hiện dự án 3: Dự án Hỗ trợ phát triển sản 

xuất, cải thiện dinh dưỡng. 

a. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 
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Hiện nay các xã, thị trấn chưa triển khai thực hiện dự án được do tỉnh chưa 

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật. 

3. Đối với triển khai thực hiện Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề 

nghiệp, việc làm bền vững. 

 3.1. Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó 

khăn  

a. Đối với công tác sửa chữa, nâng cấp trụ sở và mua sắm trang thiết bị cho 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên phục vụ công tác đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn. 

- Hiện nay đang tiến hành việc lập hồ sơ thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật 

để chuẩn bị các bước đầu tư sửa chữa và mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Dự kiến trong những ngày cuối 

tháng 10/2022 sẻ trình thẩm định và tổ chức đấu thầu thực hiện dự án. 

b. Đối với việc mở lớp đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp. 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô tổ chức xây 

dựng Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện; Tổ chức 

công tác tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn để triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ của dự án, cụ thể: 

+ Tổng số lớp đã chiêu sinh: 12 lớp, trong đó: có 07 lớp đào tạo nghề phi 

nông nghiệp cho lao động nông thôn và 05 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn. 

+ Tổng số học viên đã tuyển sinh: 390 học viên. 

+ Hiện nay đã hoàn thành việc khai giảng đối với 12 lớp. 

3.2. Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 

a. Đối với việc đầu tư trang bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống 

thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến. 

- Hiện nay phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đang tiến hành các 

bước chuẩn bị để mua săm 03 dàn máy vi tính nhằm đầu tư trang bị công nghệ 

thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động. 

b. Đối với việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm.   

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Krông Nô đã xây dựng 

kế hoạch và xây dựng dự toán kinh phí để tổ chức các phiên giao dịch việc làm 

tại các xã, thị trấn theo quy định. 

 - Thời gian tổ chức các phiên giao dịch: Tháng 11/2022. 

 - Số phiên giao dịch việc làm: 05 phiên. 
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4. Đối với triển khai thực hiện Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, 

đánh giá chương trình. 

4.1. Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình. 

a. Đối với việc xây dựng tài liệu và mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 

cán bộ tham mưu thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đã tham mưu UBND 

huyện xây dựng kế hoạch tổ chức 01 lớp tập huấn cho Ban chỉ đạo giảm nghèo 

các cấp. Phòng đã liên hệ sở Lao động – Thương binh và Xã hội hỗ trợ về báo cáo 

viên và tài liệu tập huấn. Thời gian tổ chức tập huấn: tháng 11/2022, thời gian tập 

huấn: 01 ngày.  

b. Đối với việc tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm. 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND huyện tổ 

chức 01 đoàn công tác đi tham quan học tập kinh nghiệm về việc triển khai thực 

hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và việc thực hiện các mô hình 

sinh kế tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

c. Đối với việc in ấn cẩm nang, sổ tay hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ. 

- Phòng đang chờ tỉnh ban hành nội dung cẩm nang, nội dung hướng dẫn 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để tiến hành in ấn 

cẩm nang, số tay hướng dẫn và sổ tay nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo huyện, xã và 

thôn buôn để phục vụ công tác triển khai thực hiện chương trình. Đối với nội dung 

trên, phòng chuyển qua năm 2023 để thực hiện.  

 4.2. Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá Chương trình. 

- Phòng đang tham mưu UBND huyện kế hoạch để tổ chức kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các dự án, tiểu dự án trên địa bàn huyện sau khi các đơn vị triển 

khai thực hiện (đang chờ UBND huyện ký phê duyệt kế hoạch). 

II. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong việc thực hiện. 

1. Đối với dự án 2 và 3: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm 

nghèo và hỗ trợ phát triển sản xuất 

 - Đối với 2 dự án và dự án 3, Phòng Lao động TB&XH huyện đã tham mưu 

UBND huyện chỉ đạo các bộ phận chuyên môn Quyết định thành lập Hội đồng 

thẩm định các mô hình, dự án và lập dự án mẫu, hoàn thành việc khảo sát, xác 

định đối tượng tham gia cũng như hình thức triển khai dự án, mô hình. Tuy nhiên 

tỉnh chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật (định mức hỗ trợ tối đa, tối thiểu) 

cho 01 hộ gia đình tham gia mô hình, dự án. Do đó các đơn vị chủ trì dự án, mô 

hình chưa thể hoàn thiện được phương án thực hiện mô hình, dự án để triển khai 

thực hiện.  

Đề nghị tỉnh sớm ban hành để các huyện triển khai thực hiện. 

2. Đối với dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 
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2.1. Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó 

khăn. 

a. Về thực hiện vốn sự nghiệp phục vụ công tác đào tạo nghề. 

- Đối với công tác đào tạo nghề thì số vốn được giao thực hiện công tác đào 

tạo nghề trong năm 2022 lớn hơn so với nhu cầu thực tế; mặt khác, đối tượng có 

nhu cầu tham gia đào tạo nghề không nhiều, một số ngành nghề như đào tạo lái 

xe ô tô … thì huyện chưa đủ điều kiện để mở lớp dẫn đến việc giải ngân vốn gặp 

nhiều khó khăn. 

- Sử dụng vốn để đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng cho người lao động 

thì thời gian gấp rút, địa phương chưa triển khai thực hiện việc đấu thầu/đặt 

hàng/giao nhiệm vụ để đào tạo nền vẫn còn lúng túng. 

Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững. 

- Khó khăn trong việc kết nối với các công ty có nhu cầu cần tuyển lao động 

để tổ chức các phiên giao dịch việc làm.  

Do đó đề nghị sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm 

giới thiệu việc làm của tỉnh phối hợp, hỗ trợ cho các huyện trong việc kết nối với 

các công ty trên để tổ chức hiệu quả các phiên giao dịch việc làm tại huyện. 

3. Đối với dự án 7: nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương 

trình 

- Việc chưa triển khai thực hiện các dự án của chương trình cũng ảnh hưởng 

đến việc giải ngân nguồn kinh phí để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, báo 

cáo và đánh giá thực hiện các dự án. 

 Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn huyện của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

huyện Krông Nô. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô xem xét./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phòng TCKH huyện; 

- Lãnh đạo phòng; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Miên 

 


