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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND
ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Căn cứ Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh
kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 30 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang
và các xã ngoài xã bãi ngang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững (CTMTQGGNBV) giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
Qua 03 năm triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả, cụ
thể như sau:
1. Công tác triển khai thực hiện
- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5989/UBND-KGVX ngày 25
tháng 12 năm 2017 về việc yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết quy định mức
hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo
tại 30 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang và các xã ngoài xã bãi ngang thuộc
Chương trình MTQGGNBV giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre (gọi
tắt là Nghị quyết).
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn số 479/HDSLĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2019 về việc thực hiện Dự án nhân rộng mô hình
giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa
bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết
Để việc thực hiện các mô hình và chọn hộ tham gia mô hình đạt hiệu quả,
Ủy ban nhân dân các xã đã tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình giảm
nghèo, nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện mô hình theo quy định của Nghị quyết
để người dân được biết và tham gia đăng ký thực hiện. Ngoài ra, tổ chức các cuộc
họp lấy ý kiến người dân về nội dung dự án, mô hình giảm nghèo dự kiến thực
hiện và thống nhất kinh phí hỗ trợ, danh sách các hộ tham gia thực hiện dự án.
3. Kết quả thực hiện Nghị quyết
Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 05
tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (từ năm 2018 đến năm 2020), toàn
tỉnh đã triển khai xây dựng được 354 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế
và nhân rộng mô hình giảm nghèo với 2.422 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia
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(Trong đó: tại 29 xã bãi ngang là 184 mô hình, 1.262 hộ; 81 xã ngoài bãi ngang là
170 mô hình, 1.160 hộ), tổng kinh phí thực hiện trên 50 tỷ đồng (trong đó, ngân
sách Trung ương hỗ trợ 43,23 tỷ đồng, phần kinh phí còn lại do các hộ tham gia
đối ứng).
Đến cuối năm 2020, có 1.136 hộ/2.422 hộ được hỗ trợ vốn tham gia thực
hiện mô hình thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 46,90%; đã giải quyết việc làm, tạo thêm
nguồn thu nhập cho trên 2.430 lao động tại địa phương.
4. Đánh giá
a) Mặt được
Cấp ủy, chính quyền tại các xã thực hiện mô hình quan tâm chỉ đạo, tuyên
truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết; các quy định của Nghị
quyết được các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Các hộ được hỗ trợ
thực hiện mô hình sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả bước đầu.
Các đoàn thể ở các xã có theo dõi, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ hộ nghèo
trong thời gian thực hiện các mô hình; tạo điều kiện thuận lợi để hộ được tiếp cận
kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để áp dụng vào quá trình sản xuất.
Hộ nghèo đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện mô hình, góp
phần nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo.
b) Khó khăn, hạn chế
Chưa có mô hình đạt hiệu quả bền vững, tiêu biểu để có thể nhân rộng. Hộ
tham gia chưa có thu nhập ổn định từ mô hình cũng như còn ngán ngại trong việc
mở rộng quy mô sản xuất hoặc tái sản xuất.
Vốn tự có của hộ tham gia mô hình còn ít, chủ yếu vay từ Ngân hàng Chính
sách xã hội để đối ứng.
c) Nguyên nhân khó khăn, hạn chế
Thời tiết thay đổi bất thường, nước mặn xâm nhập sâu, giá cả nông sản
không ổn định, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tác động lớn đến đời sống và thu
nhập của người dân, nhất là các hộ nghèo tham gia thực hiện mô hình (như mô
hình nuôi gà, nuôi heo, trồng hoa màu, trồng cây giống-hoa kiểng).
Qua thực tế 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, mức hỗ trợ xây dựng
mô hình còn thấp, nhất là các mô hình trồng trọt (trồng cây giống - hoa kiểng) và
nuôi trồng thủy sản hỗ trợ theo diện tích đất: Chỉ hỗ trợ 5 triệu đồng/1.000 m2 đất,
trong khi hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít đất sản xuất (không quá 1.000 m2/hộ), nên
các hộ rất khó khăn khi tham gia thực hiện mô hình.
5. Đề xuất, kiến nghị
Kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết mới về quy
định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình
giảm nghèo thuộc CTMTQGGNBV giai đoạn 2021-2025 khi có Thông tư hướng
dẫn của Trung ương.
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Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND
ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát
triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 30 xã đặc
biệt khó khăn vùng bãi ngang và các xã ngoài xã bãi ngang thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bến
Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên (báo cáo);
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chánh, PCVP.UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT (Ph).
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