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Số:            /KTHT- GN 
V/v đề xuất kế hoạch nhiệm vụ và kinh phí 

thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững  

năm 2022 

Hà Nội, ngày         tháng 8 năm 2022 

Kính gửi: ……………………………………………………………….. 

Thực hiện chỉ đạo của  Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí theo Quyết định số 

1191/QĐ-BTC ngày 21/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán 

kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 

2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT,  Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

đề nghị Quý đơn vị  thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ đề xuất kế hoạch nhiệm 

vụ và kinh phí thực hiện như sau: 

1. Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo; 

2. Xây dựng sổ tay, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ 

phát triển sản xuất (Tiểu dự án 1 Dự án 3); 

3. Xây dựng sổ tay, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác hỗ trợ phát 

triển sản xuất (Tiểu dự án 1 Dự án 7); 

4. Truyền thông về hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo (Tiểu Dự án 2, 

Dự án 6). 

(Có Phụ lục hướng dẫn kèm theo) 

Đề nghị Quý đơn vị gửi đề xuất kế hoạch về Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT trước ngày 09/8/2022 để xem xét, tổng hợp báo Lãnh đạo Bộ (Chi tiết 

liên hệ phòng Giảm nghèo và An sinh xã hội nông thôn ĐT: 02438231569; 

02438437519./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Trần Thanh Nam (b/c); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Lưu: VT, GN. 
                   

                 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đức Thịnh 

 

(Thông tin chi tiết được đăng tải trên Website của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 

thôn: https://dcrd.gov.vn) 



Phụ lục 01 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO THUỘC 

CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số: 686 /KTHT-GN ngày 05 /8/2022  

của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT) 

 

1. Căn cứ: Dự án 2 tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022; Thông 

tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022. 

2. Nội dung: Xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình hỗ trợ PTSX 

(bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nghề muối, ngành nghề, cơ giới hóa) 

để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo hỗ trợ phát triển sản xuất sinh kế cho người 

nghèo ở nông thôn, giúp người dân thoát nghèo bền vững (áp dụng theo Điều 9 

Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022). 

3. Đối tượng: Điểm b mục 2 phần III Quyết định số 90/QĐ-TTg  

4. Hỗ trợ cho một dự án mô hình gồm: Hỗ trợ giống, phân bón, thức ăn 

gia súc, máy móc, thiết bị, vật tư sản xuất khác, tập huấn, tham quan học tập 

kinh nghiệm nhân rộng mô hình, quản lý khác... (theo Quy định tại Quyết định 

số 90/QĐ-TTg ngày 18/2/2022, Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

25/5/2022, Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo giai 

đoạn 2021-2025). 

5. Số lượng 

Về số lượng mô hình: Dự kiến khoảng 8 mô hình, đại diện cho các lĩnh vực 

trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, diêm nghiệp, ngành nghề nông thôn, cơ giới hóa. 

        6. Kế hoạch đề xuất nhiệm vụ và kinh phí: theo mẫu 04 kèm theo Thông 

tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 02 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TÀI 

LIỆU, SỔ TAY, TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC LỚP TẬP HUẤN THUỘC 

CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số: 686 /KTHT-GN ngày 05 /8/2022  

của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT) 

 

1. Xây dựng sổ tay và các lớp tập huấn thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 

a) Căn cứ: Tiểu dự án 1 Dự án 3 tại Quyết định số 90/QĐ-TTg; Thông tư 

04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022; Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 

28/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện chương trình 

MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.  

b) Xây dựng và phát hành 01 sổ tay hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh 

vực nông nghiệp:  

- Đối tượng: Quy định tại Điều 2 Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/7/2022: 

+ Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 

người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên phạm vi cả nước; người dân 

sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển và hải 

đảo; 

+ Hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với 

cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo; 

+ Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nội dung quy định tại Điều 

1 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 (Người phụ trách/theo 

dõi về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã, thôn, bản, khuyến nông cơ 

sở). 

- Nội dung: 

+ Hướng dẫn về quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân rộng các giải 

pháp, sáng kiến về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 

+ Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả cho đối 

tượng là hộ sản xuất. 

c) Các lớp tập huấn kỹ thuật mẫu (bao gồm Xây dựng tài liệu phục vụ lớp 

tập huấn và tổ chức lớp tập huấn) 

- Đối tượng: Quy định tại Điều 2 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 11/7/2022 

+ Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 

người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên phạm vi cả nước; người dân 



sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển và hải 

đảo.  

+ Hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với 

cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo 

+ Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nội dung quy định tại Điều 

1 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT  ngày 11/7/2022 (Người phụ trách/theo 

dõi về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã, thôn, bản, khuyến nông cơ 

sở). 

- Nội dung: Điều 7 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022, 

gồm: 

+ Chính sách, pháp luật liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ 

nông sản; quản lý rủi ro về dịch bệnh, thiên tai, tài chính trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp;  

+ Quản lý tiêu thụ nông sản: quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm 

hàng hoá, dịch vụ; truy xuất nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm;  

+ Thí điểm, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông 

nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả;  

+ Áp dụng các tiêu chuẩn trong sản xuất và chế biến sản phẩm; 

+ Các nội dung tập huấn khác phù hợp với từng địa phương và quy định 

của Chương trình. 

(Kế hoạch nhiệm vụ về tập huấn kèm theo chương trình, nội dung phục vụ 

tập huấn). 

2. Xây dựng sổ tay và tổ chức các lớp tập huấn về chính sách, kỹ năng 

nghiệp vụ thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 7 

- Mục tiêu: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở 

các cấp nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo; 

- Đối tượng: Cán bộ làm công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, nhất là cấp cơ 

sở (cán bộ thôn, bản địa đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ nhóm, cán bộ chi hội 

đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín), chú trọng nâng cao năng 

lực cán bộ nữ; các tổ chức và cá nhân có liên quan; 

- Nhiệm vụ: 

+ Xây dựng và phát hành 01 sổ tay để hướng dẫn, nâng cao năng lực về  hỗ 

trợ phát triển sản xuất cho cán bộ làm công tác hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 các cấp; 

+ Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chính sách, kỹ năng nghiệp vụ cho 

cán bộ làm công tác hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm 

nghèo các cấp, nhất là cấp cơ sở. 



3. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều (Tiểu Dự án 2, Dự án 6)   

- Nội dung: Xây dựng, đăng tải các phóng sự, tin, bài về các quy định 

pháp luật, tài liệu hướng dẫn, kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao 

động, sản xuất kinh doanh hiệu quả, điển hình trong công tác giảm nghèo bền 

vững, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội; nâng cao khả năng tiếp 

cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý…thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội; 

- Đối tượng: Người nghèo, người dân tại các địa bàn thực hiện Chương 

trình; các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

4. Về xây dựng kế hoạch nhiệm vụ 

- Các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ và hướng dẫn tại phụ lục I và II: 

xây dựng kế hoạch kèm theo áp dụng các quy định, hướng dẫn của các văn bản 

pháp luật có liên quan; 

- Hồ sơ gồm: Công văn kèm theo kế hoạch đề xuất gửi về Cục Kinh tế 

hợp tác và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ ban hành quyết 

định giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022./. 
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