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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề,  

đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016 - 2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị Quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 phê duyệt Đề án giảm 

nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016- 2020, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội ban hành kế hoạch tổ chức nói chuyện chuyên đề, tổ chức hội nghị đối 

thoại chính sách giảm nghèo năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và 

địa phương. Tổng hợp ý kiến nguyện vọng của hộ nghèo, nhu cầu cụ thể cần giúp 

đỡ của hộ nghèo. 

- Giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị, các vấn đề thắc mắc, tồn tại ở 

cơ sở, từ đó tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền trong triển khai các 

nhiệm vụ thực hiện mục tiêu chương trình giảm nghèo; đưa chính sách hỗ trợ 

giảm nghèo vào cuộc sống nhằm hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững.  

2. Yêu cầu 

Hội nghị được tổ chức đảm bảo thiết thực và hiệu quả; tạo điều kiện thuận 

lợi để mỗi người dân được bình đẳng, công khai tham gia phát biểu, đóng góp ý 

kiến, đề đạt nguyện vọng và các kiến nghị, đề xuất trực tiếp đối với các các cấp 

chính quyền trong việc thụ hưởng chính sách giảm nghèo. 

II. NỘI DUNG 

Nội dung trọng tâm của hội nghị là triển khai các chính sách giảm nghèo và 

an sinh xã hội đồng thời nắm bắt các ý kiến phản ánh của các đại biểu đại diện hộ 

nghèo đối với việc thụ hưởng các chính sách đó, cụ thể: 

1. Đại diện UBND huyện thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và chương trình mục tiêu giảm nghèo của địa phương. 

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Giáo dục, Ngân hàng 

chính sách, BHXH phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, của 

nhà nước, của tỉnh liên quan đến công tác giảm nghèo. 
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3. Đại biểu đại diện hộ nghèo, cận nghèo phát biểu ý kiến, nêu đề xuất, kiến 

nghị. 

4. Đại diện cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở tham gia phát biểu ý 

kiến, kiến nghị 

5. Đại diện các Sở, UBND huyện trả lời các ý kiến của hộ nghèo thuộc lĩnh 

vực của ngành, cấp mình. 

Lưu ý:  

- Những ý kiến nêu trực tiếp tại hội nghị sẽ do Chủ tọa hội nghị quyết định 

xem xét trả lời hoặc không trả lời tại hội nghị.  

- Đối với những đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được Thư ký hội 

nghị tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời bằng văn 

bản sau. 

5. Kết luận hội nghị của Chủ tọa hội nghị. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

1. Thành phần 

1.1. Ở tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo sở, ngành; các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế; Ngân hàng chính sách 

tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

1.2. Ở huyện 

- 01 Đại biểu đại diện lãnh đạo huyện 

- Lãnh đạo, công chức phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách 

công tác giảm nghèo và công tác BTXH. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo. 

1.3. Cấp xã 

- Cán bộ, công chức LĐ-TB & XH các xã, thị trấn. 

- Thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố ; 

- Đại biểu đại diện các hộ nghèo, cận nghèo (mỗi huyện 150 người) 

2. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào tháng 8-9/2020 

3. Địa điểm: Tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

(Có phụ lục chương trình chi tiết kèm theo) 

IV. KINH PHÍ 

Từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh được Ủy ban nhân dân 

tỉnh  phân bổ tại Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 về việc phân bổ chi 

tiết nguồn vốn đầu tư phát triển hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó 
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khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; nguồn vốn sự 

nghiệp thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020; Quyết định 
số 1135/QĐ-UBND ngày 7/4/2020 về việc bố trí kinh phí đối ứng thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2020 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới 

- Chủ trì tham mưu để tổ chức các hoạt động nêu trên đảm bảo đúng nội 

dung, đúng yêu cầu, mục đích đề ra. 

- Chủ trì tham mưu xây dựng, biên soạn tài liệu; tham mưu để lãnh đạo Sở 

trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hội tại hội nghị; tổng hợp, tham mưu trả lời 

bằng văn bản đối với các nội dung chưa trả lời trực tiếp tại hội nghị 

- Tham mưu mời các chuyên gia, các báo cáo viên của các sở, ngành, đơn vị 

cấp tỉnh tham gia các hội nghị nói chuyện chuyên đề, đối thoại chính sách giảm 

nghèo. 

- Điều động toàn bộ lãnh đạo, cán bộ của Phòng để tham gia phục vụ các 

hội nghị nói chuyện chuyên đề, đối thoại chính sách giảm nghèo. 

- Phối hợp với các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các 

điều kiện đảm bảo phục vụ việc tổ chức hội nghị. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Chủ trì hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán, thẩm định các nội dung 

chi theo đúng quy định của pháp luật. 

- Kịp thời tham mưu bố trí kinh phí để tổ chức các hội nghị. 

- Cử Lãnh đạo Phòng và cán bộ phụ trách tham giá các hội nghị; tham mưu 

lãnh đạo Sở trao đổi, thảo luận, trả lời các nội dung liên quan đến việc thanh, 

quyết toán, sử dụng kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. 

3. Văn phòng Sở 

- Phối hợp với Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới để xây dựng 

nội dung, chương trình; tham mưu ban hành giấy mời các hội nghị nói chuyện 

chuyên đề, đối thoại chính sách giảm nghèo. 

- Cử cán bộ theo dõi, đôn đốc đảm bảo các nội dung được triển khai đúng 

tiến độ, đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra. 

- Bố trí phương tiện phục vụ lãnh đạo Sở trong quá trình thực hiện các 

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá; các hội thảo, hội nghị tập huấn, các lớp đào 

tạo; Riêng cán bộ tham gia được thực hiện chế độ thanh toán kinh phí khoán xăng 

xe theo quy định hiện hành. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 
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- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức các 

hội nghị như makét, hội trường, nước uống, tin mời đại biểu, quản lý hội nghị; 

phối hợp thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán đảm bảo đúng quy định. 

- Ban hành thông báo về nội dung, mục đích, ý nghĩa của hội nghị để nhân 

dân trên địa bàn được biết. Tổng hợp ý kiến nhân dân trên địa bàn về lĩnh vực 

giảm nghèo và an sinh xã hội đảm bảo khách quan, phản ánh đúng nguyện vọng 

của nhân dân. 

- Bố trí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trao đổi, thảo luận, trả lời các nội 

dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

- Tổng hợp các ý kiến kiến nghị của đại biểu để đề xuất các Sở, ngành theo 

chức năng, nhiệm vụ để trả lời đại biểu bằng văn bản.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hội nghị nói chuyện chuyên đề, đối thoại 

chính sách giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - TBXH; 

- UBND tỉnh;                    (báo cáo) 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Văn phòng Sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Phòng Lao động - TB&XH; 

- Lưu: VT, Ph.BTXH-TE-BĐG. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Trí Lạc 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG -  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

  

 

  

     
 

  
KẾ HOẠCH THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẨN THAM GIA  

TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO NĂM 2020 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 273/KH-SLĐTBXH ngày 19/6/2020 của Sở Lao động – TBXH) 

  

        

TT Địa điểm 

Dự kiến 

thời gian 

(01 ngày) 

 Thành 

phần  

ở cơ sở  

 Thành phần 

 ở huyện  

Thành phần ở 

tỉnh 

  

1 Huyện Vũ Quang 
Tháng 

8/2020 

 Cán bộ 

làm công 

tác giảm 

nghèo ở cơ 

sở; đại 

diện hộ 

nghèo, hộ 

cận nghèo  

 Đại diện Lãnh 

đạo UBND 

huyện; các thành 

viên ban chỉ đạo 

Chương trình 

mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo 

bền vững cấp 

huyện  

 Đại diện lãnh 

đạo các Sở: 

Lao động - 

TBXH; 

 Giáo dục đào 

tạo; Nông 

nghiệp và Phát 

triển Nông 

thôn; BHXH 

tỉnh; Ngân 

hàng chính 

sách xã hội 

tỉnh…  

  

2 Huyện Đức Thọ 
Tháng 

8/2020 

  

3 Huyện Lộc Hà 
Tháng 

8/2020 
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