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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc
với các ngành liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các địa phương
khi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Ngày 28/10/2021, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ
trì buổi làm việc với các ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của
các địa phương khi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Tham dự
buổi làm việc có Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Lao động - Thương binh và Xã
hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công
thương, Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Cục
Thuế tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Văn phòng Giảm nghèo tỉnh,
Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam và Văn
phòng UBND tỉnh.
Sau khi nghe Lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện các Chương
trình mục tiêu Quốc gia; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến và đề xuất, kiến
nghị có liên quan; các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Trần
Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
- UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các Sở, Ban, ngành liên quan,
UBND các huyện, thị xã, thành phố đã khẩn trương, tích cực, quyết tâm cao
trong quá trình thực hiện, đã xác định được cốt lõi vấn đề; trong 09 tháng đầu
năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất là ảnh hưởng của đại
dịch Covid-19, thiên tai cuối năm 2020 và thời tiết diễn biến không thuận lợi
trong những tháng đầu năm 2021 nhưng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đã
được các cấp, các ngành và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp,
tổ chức thực hiện khá đồng bộ; các Sở, ngành liên quan của tỉnh đã tham mưu
UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên vẫn còn một số khó
khăn, vướng mắc, trong đó có các khó khăn, vướng mắc chưa được xử lý, UBND
tỉnh giao:
I. Đối với nhóm công việc cụ thể
1. Giao các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục
và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Thông tin và Truyền
thông, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục
môi trường, Văn phòng Chương trình giảm nghèo tỉnh, Văn phòng Điều phối
nông thôn mới, Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao
thông tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục
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tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của địa phương và báo cáo UBND
tỉnh trước ngày 15/11/2021; trong quá trình giải quyết những bất cập như đã nêu
các Sở, ngành, đơn vị được giao trên đây chủ động phối hợp, không đợi chờ các
văn bản đề nghị của các địa phương.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nghiêm túc phối hợp chặt
chẽ, cung cấp thông tin đến các Sở, ngành liên quan được giao để giải quyết các
đề xuất của địa phương mình.
II. Đối với nhóm việc liên quan đến các cơ chế chính sách:
1. Về bổ sung biên chế công chức đối với Văn phòng Chương trình hỗ trợ
giảm nghèo tỉnh; bổ sung biên chế, vị trí việc làm giảm nghèo trong Đề án vị trí
việc làm của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện: giao Sở Nội
vụ chủ trì, phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát lại chức năng
nhiệm vụ, biên chế đối với bộ phận làm công tác giảm nghèo ở tỉnh, cấp huyện
cho phù hợp với nhiệm vụ giảm nghèo trong giai đoạn đến để báo cáo UBND
tỉnh xin ý kiến Ban Cán sự UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện. Báo cáo
UBND tỉnh trước tháng 01/2022.
2. Về hỗ trợ phụ cấp thu hút chưa đủ 5 năm, hỗ trợ ưu đãi theo nghề tại
Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ cho các đối tượng
ở các xã đặc biệt khó khăn thôi hưởng khi xã đạt chuẩn NTM: giao Sở Nội vụ
chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng Đề án,
báo cáo UBND tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp vào những
tháng đầu năm 2022.
3. Về điều chỉnh bổ sung thêm đối tượng làm cộng tác viên giảm nghèo
cấp xã, ngoài 04 đối tượng theo quy định của Nghị quyết số 18/2018/NQHĐND: giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì rà soát đối tượng,
nhiệm vụ để nghiên cứu xây dựng Đề án, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND
tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung, theo hướng không chồng chéo nhiệm vụ, đảm
bảo cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã được hiệu quả, đáp ứng được nhu
cầu của người nghèo
4. Về tổ chức bộ máy, thành lập Văn phòng các Chương trình MTQG ở
cấp huyện: giao Sở chủ quản Chương trình MTQG phối hợp với Sở Nội vụ tham
mưu UBND tỉnh thành lập theo quy định của Chính phủ.
5. Về “Quy định mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân ở các xã đặc biệt
khó khăn khu vực III, khu vực II tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021
của Thủ tướng Chính phủ khi đạt chuẩn xã NTM từ 3-5 năm kể từ ngày có quyết
định đạt chuẩn để các xã có điều kiện duy trì, nâng chuẩn và người dân đồng
thuận khi xây dựng NTM”: giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở,
ngành liên quan và địa phương khẩn trương xây dựng nội dung nêu trên đảm bảo
theo đúng quy trình, thủ tục quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày
15/12/2021 để xem xét, trình HĐND tỉnh khóa X tại kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ
chức vào tháng 01/2022.
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6. Về nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng, nợ vốn đối ứng
Chương trình mục tiêu:
- Đề nghị các địa phương khẩn trương tổng hợp và báo cáo chi tiết tổng số
nợ phát sinh của các nội dung trên trong thời gian qua (không kể các dự án thuộc
nhiệm vụ chi 100% ngân sách các địa phương theo phân cấp), cụ thể từng nguồn,
từng lĩnh vực, từng dự án về UBND tỉnh, thông qua các Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Sở Tài chính.
- Giao Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu
UBND tỉnh phương án bố trí ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các địa phương trong
năm 2021; từ năm 2022 trở về sau nghiên cứu tham mưu lại UBND tỉnh phương
án hỗ trợ vốn ngân sách tỉnh cho các địa phương khi thực hiện các Chương trình,
đề án, dự án tránh gây áp lực về tài chính và nợ đọng cho các địa phương, đặc
biệt các địa phương miền núi, những Chương trình, dự án nào thuộc nhiệm vụ
chi của UBND tỉnh thì tỉnh bố trí ngân sách thanh toán, những Chương trình, dự
án nào thuộc nhiệm vụ chi của UBND cấp huyện thì UBND cấp huyện có trách
nhiệm bố trí ngân sách thanh toán.
7. Về tận dụng khai thác nguồn vật liệu xây dựng nhỏ lẻ sẵn có như cát, đá
trên địa bàn các huyện miền núi cao để tạo nguồn thu ngân sách cũng như tháo
gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng: giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên
cứu Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ để vận dụng tham
mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp
phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong Chương
trình MTQG, nhất là ở một số địa phương miền núi khó khăn về vật liệu phải
mua ở các nơi khác và tham mưu điều chỉnh ngay quy định đánh giá tác động
môi trường liên quan đến chuỗi sản xuất cho phù hợp với thực tế, tạo thuận lợi
cho các hộ được liên kết hình thành chuỗi sản xuất có hiệu quả.
8. Về chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao và Chương trình
cho vay theo Nghị quyết 30/NQ-CP: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cụ
thể, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.
9. Về kiến nghị đơn giản về thủ tục đấu thầu, cách thức đầu tư: giao Sở Kế
hoạch và Đầu tư tổng hợp các kiến nghị của các Sở, ngành, địa phương, tham
mưu UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
10. Về tiêu chí nguyên tắc phân bổ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia:
giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Văn phòng Chương trình giảm nghèo
tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh sớm tham mưu UBND tỉnh.
11. Về đề nghị sớm hỗ trợ kinh phí của các địa phương và Sở, ngành liên
quan thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo: giao Sở Tài chính khẩn trương
trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
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Đính kèm phụ lục tổng hợp các kiến nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí
Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi làm việc với các địa
phương về Chương trình MTQG.
Đối với các nhóm chính sách thuộc thẩm quyền tỉnh, đề nghị các Sở,
ngành liên quan phối hợp đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, kịp thời đưa vào
kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X hoặc chậm nhất là kỳ
họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa X.
Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành liên quan để tháo gỡ các khó khăn,
vướng mắc của các địa phương khi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc
gia. Đề nghị các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên
quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban VH-XH, Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Tiến).
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