
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /SLĐTBXH-BTXH 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng  5 năm 2020 

Về việc tăng cường triển khai  

thực hiện có hiệu quả các giải pháp 

giảm nghèo năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các chương 

trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

   

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020; Kế hoạch số 38/KH-

UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng kết công tác giảm 

nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 

18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và giao kế hoạch vốn 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 (Dự 

án 3, Dự án 4, Dự án 5); Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và giao kế hoạch vốn thực hiện Dự án 2: 

Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 

năm 2020; Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt và giao kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Dự án 1: 

Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn huyện: Lâm Bình, Na Hang. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo năm 2020, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Chương trình giảm 

nghèo cấp tỉnh) trân trọng đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các 

chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:   

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

1.1. Rà soát chỉ tiêu, kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, trong đó 

chủ trọng rà soát các hộ có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo để có các giải 

pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững (ưu tiên rà 

soát để hỗ trợ các nguồn vốn của Nhà nước đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo 

đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo nhưng có quyết tâm và mục tiêu cụ thể, 

khả thi trong việc đề nghị hỗ trợ).  

1.2. Tập trung chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp giảm nghèo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Kế hoạch số 
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12/KH-UBND ngày 03/02/2020 về thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 

2020. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương 

trình giảm nghèo; triển khai thực hiện đồng bộ các dự án, chính sách, giải pháp 

hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ 

trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế cho hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ 

nghèo được tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường và các dịch vụ xã hội 

cơ bản. Biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp tham gia tích cực, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi 

đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

1.3. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc rà soát, đánh giá hộ nghèo, 

cận nghèo, đảm bảo đánh giá khách quan, đúng thực chất tỷ lệ hộ nghèo, cận 

nghèo trên địa bàn; không vì thành tích, hoặc lợi dụng chính sách mà phản ánh 

sai lệch tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của địa phương. Rà soát chính xác nguyên 

nhân dẫn đến nghèo của hộ nghèo, cận nghèo, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch 

và đề ra giải pháp giảm nghèo xác thực, phù hợp, hiệu quả, theo đúng nguyên 

nhân; phân công các tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ từng hộ với những việc 

làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Có kế hoạch khắc phục, hạn chế thấp nhất tình 

trạng tái nghèo, phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo.  

1.4. Căn cứ nguồn vốn, kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ và các quy 

định hiện hành, tổ chức phân bổ và xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến 

độ, có hiệu quả, đặc biệt là tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Lưu ý một số nội 

dung sau: 

1.4.1. Đối với nguồn vốn đầu tư: Khẩn trương thực hiện giao vốn theo 

các Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai các thủ tục đầu tư 

theo quy định hiện hành và các quy định, hướng dẫn của các cơ quan cấp tỉnh; 

đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, 

sớm khởi công và hoàn thành các công trình đầu tư đảm bảo tiến độ, thời gian 

theo quy định. Thường xuyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân 

nguồn vốn để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm nâng cao hiệu quả nguồn vốn, 

phòng chống tham những, lãng phí. 

1.4.2. Đối với nguồn vốn sự nghiệp: 

a) Các Dự án, Tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 

và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Thực hiện theo các Quyết định phân bổ kế 

hoạch vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành để triển khai 

thực hiện. Lưu ý một số nội dung sau: 

- Những nơi có điều kiện ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các dự án hỗ trợ, 

bố trí đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo còn thiếu đất sản xuất 

để tạo sinh kế bền vững và thực hiện các dự án mô hình sản xuất nông nghiệp 

dinh dưỡng theo kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia "không 
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còn nạn đói" ở Việt Nam (theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/9/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh) trước khi thực hiện các dự án, hoạt động hỗ trợ khác. 

- Chú trọng thực hiện những dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình 

thức nhóm hộ, tổ hợp tác, hoặc các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi 

giá trị, dự án phát triển dịch vụ, ngành nghề phù hợp với địa phương. 

- Khi triển khai các hoạt động hỗ trợ phải được lập thành dự án và được 

cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt theo quy định. Lưu ý: Những dự án hỗ 

trợ máy móc thiết bị phải đảm bảo theo đúng các trình tự thủ tục đầu tư, nâng 

cao chất lượng, xử lý nghiêm những trường hợp mua sắm máy móc thiết bị sai 

quy định, không đảm bảo chất lượng. 

- Mức hỗ trợ cho các hộ tham gia Dự án phải đảm bảo đúng nguyên tắc 

quy định tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung và mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 

2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

b) Đối với dự án hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: Thực hiện theo 

Quyết định phân bổ kế hoạch vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh; quy định tại Thông 

tư 15/2017/TT-BTC và các quy định hiện hành. Lưu ý: Cần tăng cường tuyên 

truyền để người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ và người dân trên địa bàn 

nắm được chính sách hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thực hiện 

xuất khẩu lao động trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục để hỗ trợ cho người lao 

động theo quy định. 

 c) Đối với Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin: Thực hiện 

theo Quyết định phân bổ kế hoạch vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định hiên 

hành để triển khai thực hiện. Lưu ý một số nội dung sau: 

- Hoạt động truyền thông về giảm nghèo: Ưu tiên các hoạt động truyền 

thông, đối thoại chính sách giảm nghèo; truyền thông về chuẩn nghèo mới (khi 

Chính phủ ban hành chuẩn nghèo mới). 

- Hoạt động giảm nghèo về thông tin: Ưu tiên nâng cao năng lực và củng 

cố hệ thống thông tin cơ sở, hỗ trợ phương tiện xem cho hộ nghèo đặc biệt khó 

khăn, các điểm cổ động ngoài trời.   

d) Dự án Giám sát và đánh giá chương trình: Ưu tiên bố trí kinh phí để 

hỗ trợ điều tra, cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo lên hệ thống thông tin 

quản lý trực tuyến và hỗ trợ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức 

tổng kết công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, thành phố. 

5. Tổng kết công tác giảm nghèo trên địa bàn: Thực hiện theo Kế hoạch 

số 38/KH-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
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2. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia cấp tỉnh: 

2.1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao tại các  

văn bản, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình giảm 

nghèo của tỉnh để triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện 

các dự án, chính sách, giải pháp giảm nghèo theo từng ngành, lĩnh vực phụ 

trách; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện 

Chương trình giảm nghèo năm 2020. 

2.2. Đối với các sở, ban, ngành được giao kinh phí thực hiện một số nội 

dung, hoạt động của các Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững năm 2020: Căn cứ các quy định hiện hành, khẩn trương triển 

khai thực hiện theo quy định. 

2.3. Báo cáo tổng kết công tác giảm nghèo theo lĩnh vực, nhiệm vụ được 

phân công phụ trách: Thực hiện theo Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 

10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị các ngành thành 

viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố quan tâm phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổng hợp) để kịp thời 

giải quyết./.    

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố;  

- Phòng BTXH, KHTC; 

- Lưu VT-NV. (Thanh) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hùng 
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