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KẾ HOẠCH
Về việc trợ giúp xã A Đớt, huyện A Lưới năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của
UBND tỉnh và Hướng dẫn số 216/HD-LĐTBXH ngày 20/02/2017 của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số hoạt động trọng tâm
giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, Sở
Ngoại vụ ban hành kế hoạch trợ giúp xã A Đớt, huyện A Lưới năm 2017 như
sau:
I. TÌNH HÌNH XÃ A ĐỚT
Xã A Đớt cách thành phố Huế khoảng 70 km theo Quốc lộ 49, có diện
tích tự nhiên 1.658,27 ha, dân số hiện nay là 2.433 người/622 hộ. Đây là một
trong những xã khó khăn của huyện A Lưới, nơi tập trung chủ yếu đồng bào các
dân tộc thiểu số Ka Tu, Tà Ôi sinh sống.
Theo số liệu điều tra mới nhất, tính đến ngày 21/12/2016, toàn xã A Đớt
có 245 hộ nghèo/1000 khẩu (chiếm 40,30%), chủ yếu là hộ dân tộc thiểu số.
Qua khảo sát thực tế bước đầu tại xã cho thấy, có nhiều nguyên nhân dẫn
đến nghèo khó của bà con nhân dân, trong đó chủ yếu là các nguyên nhân như:
Thiếu đất, thiếu vốn sản xuất; không biết cách làm ăn; không có kiến thức về
khoa học, kĩ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, cách phòng, chữa bệnh cho cây
trồng, vật nuôi; do tập quán sản xuất, sinh hoạt của người dân, một bộ phận
thiếu ý chí vươn lên thoát nghèo, còn ỷ lại, chây lười lao động, không biết tiết
kiệm để có tích lũy; có đông người lệ thuộc ăn theo. Một số ít thuộc diện gia
đình chính sách được trợ cấp của Nhà nước, nhưng neo đơn, bệnh tật thường
xuyên, thiếu đất, thiếu lao động nên không thể vươn lên để thoát nghèo.
Với những khó khăn như trên, chính quyền xã và bà con nhân dân rất cần
sự trợ giúp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Về nhu cầu trước mắt, các hộ
nghèo cần hỗ trợ tư liệu sản xuất, trong đó chủ yếu là giống chăn nuôi lợn, bò,
dê, cá… và các điều kiện về chăm sóc, phòng bệnh, đất canh tác; một số hộ cần
hỗ trợ nhà vệ sinh, nước sạch, nhà ở,…
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Phấn đấu năm 2017 góp phần hỗ trợ 5-10 hộ thoát nghèo trên cơ sở hỗ
trợ 1 tiêu chí cụ thể (trong số các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp
dụng cho giai đoạn 2016-2020) từ nguồn trích ủng hộ 01 ngày lương của cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động của cơ quan và vận động các tổ chức,
cá nhân, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài…
.
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- Hỗ trợ xóa nhà tạm, xây dựng và nhân rộng mô hình sinh kế nhỏ trên cơ
sở lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm tình hình của xã A Đớt là chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá thành cao.
2. Yêu cầu
- Việc phân công giúp đỡ các hộ nghèo là nhiệm vụ chính của địa phương,
được thực hiện một cách đồng bộ, vừa phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ
quan được phân công hỗ trợ; sự chủ động của Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở
địa phương được trợ giúp từ khâu cung cấp thông tin đến triển khai thực hiện và
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện trong từng năm và cả giai đoạn.
- Các hoạt động trợ giúp được triển khai dựa trên các điều kiện về chức
năng, nhiệm vụ và lợi thế đặc trưng của cơ quan, đảm bảo thiết thực, phù hợp
với nguyện vọng chính đáng của người dân, tránh phô trương hình thức; thực
hiện hỗ trợ tập trung vào nhóm hộ có ý chí và khả năng thoát nghèo sớm, tránh
hình thức, dàn trải gây lãng phí, kém hiệu quả.
- Tăng cường xã hội hóa các nguồn lực trợ giúp hộ nghèo của các tổ chức,
cá nhân, có giải pháp kết nối, vận động cộng đồng xã hội hỗ trợ, đóng góp.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Triển khai các hoạt động trợ giúp
1.1. Tổ chức tặng quà cho trẻ em
- Vận động mọi nguồn lực để tổ chức các đợt tặng quà cho trẻ em như
sách vở, bánh kẹo, áo ấm, giày, dép, xe đạp, chương trình uống sữa đậu nành
miễn phí v.v...
1.2. Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và các điều kiện khác để bà con tham
gia sản xuất, ổn định cuộc sống
- Tổ chức huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa, trước mắt là vận động
sự đóng góp của toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan (từ nguồn đóng
góp 01 ngày lương) để hỗ trợ một số cây, con giống cho một số hộ nghèo tăng
gia sản xuất. Bên cạnh đó, tích cực kêu gọi, vận động một số tổ chức, cá nhân
hảo tâm, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài…
tham gia đóng góp để hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nhanh chóng thoát nghèo.
1.3. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, xây dựng công trình vệ sinh góp
phần nâng cao chất lượng cuộc sống
- Tổ chức huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa, trước mắt là vận động
sự đóng góp của toàn thể công chức, viên chức của Sở và các cơ quan trong
Nhóm trợ giúp (từ nguồn đóng góp 01 ngày lương) để hỗ trợ xây mới 01 ngôi
nhà cho 01 hộ dân chưa có nhà ở; hỗ trợ xây dựng hố xí hợp vệ sinh cho 03-05
hộ.
2. Các giải pháp chủ yếu
- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và
đoàn thể các cấp đối với công tác hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền
vững; tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan trong Nhóm trợ
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giúp và lãnh đạo địa phương được trợ giúp, đảm bảo các thông tin được trao đổi
thông suốt và việc triển khai diễn ra một cách đồng bộ.
- Tập trung huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch; vận
động sự đóng góp của công chức, viên chức và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ
chức, doanh nghiệp, cá nhân để giúp đỡ người nghèo.
- Tăng cường bám sát cơ sở, định kỳ kiểm tra, giám sát các hoạt động sản
xuất của bà con sau khi được hỗ trợ để sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, khen
thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân và hộ gia đình có nhiều nỗ lực
thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
3. Kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch chủ yếu từ sự đóng góp của công
chức, viên chức và người lao động của các cơ quan trong Nhóm trợ giúp và huy
động sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân trong cộng đồng xã hội, các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài….
IV. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
- Vận động công chức, viên chức cơ quan đóng góp mỗi người 01 ngày
lương để tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2017.
- Văn phòng Sở chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi,
đôn đốc tiến độ triển khai; Tổng hợp, đánh giá định kỳ và tiến hành sơ kết tình
hình triển khai trong năm 2017 trước ngày 15/11 để báo cáo UBND tỉnh theo
quy định; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai trong năm 2018.
- Phòng Hợp tác Quốc tế tăng cường công tác kêu gọi, vận động sự hỗ trợ
của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, ưu tiên các gói viện trợ, hỗ trợ nhân
đạo vừa và nhỏ để phân bổ cho địa bàn xã A Đớt.
- Phòng Lãnh sự, NVNONN tiếp tục tìm kiếm các chương trình hỗ trợ của
bà con kiều bào dành cho quê hương, có định hướng triển khai các hoạt động
vào khu vực xã A Đớt.
- Chi đoàn, Công đoàn tích cực tham mưu các hoạt động trợ giúp và tổ
chức thực hiện các chương trình trợ giúp khi có yêu cầu.
Trên đây là kế hoạch trợ giúp xã A Đớt, huyện A Lưới năm 2017 của Sở
Ngoại vụ. Đề nghị các Phòng, toàn thể CBCCVC tích cực tham gia và tổ chức
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở LĐTB&XH;
- BGĐ;
- Các Phòng, TTDVĐN;
- Lưu: VT, VP, HL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký
Nguyễn Thị Thùy Trang
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