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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND                Thuận Nam, ngày     tháng       năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-BCĐ ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện, về việc thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững hướng tiếp 

cận đa chiều trên địa bàn huyện Thuận Nam  giai đoạn 2016-2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại 

chính sách giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2020, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Qua việc đối thoại nhằm làm cho hộ nghèo hiểu rõ hơn các chính sách mà 

mình đang thụ hưởng cũng như tính ưu việt của các chính sách của Đảng và Nhà 

nước ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mặt khác giúp cho các cơ quan cung cấp 

dịch vụ, chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng 

của hộ nghèo, cận nghèo để từ đó điều chỉnh chính sách và thực hiện chính sách 

được hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, qua đối thoại giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

cán bộ thực hiện chính sách có dịp gần gũi, đồng cảm và hiểu nhau hơn, làm cho 

mối quan hệ giữa người thực hiện chính sách và người được hưởng chính sách 

được thắt chặt. 

2. Yêu cầu 

Các tổ chức, cá nhân và người dân được phổ biến một số văn bản, chính sách 

mới liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo 

chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. 

Cán bộ cơ sở và đại diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được tuyên truyền, phổ biến 

một số mô hình giảm nghèo và đặc biệt là kỹ năng truyền thông giảm nghèo đa 

chiều dựa vào cộng đồng. 

Hộ nghèo được giải đáp các thắc mắc và được hướng dẫn kịp thời các thủ tục 

để tiếp cận chính sách kịp thời, đúng quy định. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI 

CHÍNH SÁCH 
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1. Phạm vi: Trên địa bàn huyện Thuận Nam 

2. Đối tượng 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

- Người dân, cộng đồng dân cư; 

- Các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

3. Nội dung đối thoại:Các chính sách giảm nghèo có liên quan: 

- Chính sách về y tế: bảo hiểm y tế, dịch vụ khám chữa bệnh,...; 

- Chính sách về giáo dục: miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập cho con em thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số,...; 

- Tiếp cận tín dụng; 

- Nhân rộng mô hình giảm nghèo; 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất; 

- Các hoạt động về hạ tầng cơ sở cấp xã, thôn; 

- Các chính sách khác cho người nghèo. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức: 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 04 điểm đối thoại về các chính sách giảm 

nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, tại các xã: Phước Hà, Phước 

Dinh, Phước Diêm và Nhị Hà. 

- Thời gian:Từ tháng 8 - 9/2020. 

- Địa điểm: Tại Ủy ban nhân dân các xã. 

 5. Kinh phí thực hiện: 

Sử dụng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (tại 

Quyết định số 265 QĐ-UBND ngày 23  tháng 3  năm 2020) . 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

 - Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Kế hoạch đối thoại; 

chịu trách nhiệm báo cáo viên và các nội dung, tài liệu liên quan.  

- Sắp xếp, bố trí và mời cán bộ có chuyên môn để báo cáo, giải trình các vấn 

đề về chính sách giảm nghèo.  

- Thực hiện thanh, quyết toán các nội dung chi phí có liên quan theo quy định 

hiện hành. 

2. Ủy ban nhân dân các xã: Phước Hà, Phước Dinh, Phước Diêm và Nhị 

Hà 
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- Chủ động bố trí địa điểm để tổ chức đối thoại. 

- Trả lời các nội dung đối thoại có liên quan chính sách giảm nghèo tại địa 

phương. 

- Lập danh sách và mời đối tượng tham gia theo số lượng, thành phần theo 

quy định (gửi về Phòng Văn hoá và Thông tin trước 03 ngày tổng hợp). 

3. Ủy ban nhân dân các xã còn lại 

- Cử đại diện tham gia đối thoại chính sách tại các xã nêu trên để học tập, chia 

sẽ kinh nghiệm tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo tại địa phương. 

- Xây dựng Kế hoạch đối thoại chính sách giảm nghèo tại các xã. 

- Tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận 

đa chiều trên địa bàn xã. 

- Tổng  hợp Báo cáo kết quả đối thoại tại địa phương về Ủy ban nhân dân 

huyện (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin). 

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc triển khai tổ chức đối thoại 

chính sách giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, đề nghị các 

Ban ngành liên quan và UBND các xã phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT (B/c); 

- TT.HU, TT.HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ VN huyện; 

- Các phòng ban huyện; 

- Ngân hàng CSXH huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

      KT.CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Xuân Cường 
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