
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Quảng Nam, ngày      tháng      năm  2020

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh

tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 
và Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay 

vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; 
định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia 
Giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo 
- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; định hướng giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban của 
HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; 
thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Thường trực 
Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các ngành liên quan của 18 huyện, thị xã, thành phố; đại diện 
lãnh đạo UBND một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (02 xã/huyện, thị xã, 
thành phố); các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng tại Hội nghị.

Sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thường thực Ban Chỉ 
đạo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững báo cáo tóm tắt tổng kết Chương 
trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Quảng Nam 
chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; ý 
kiến thảo luận của đại biểu các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị, cá 
nhân liên quan; ý kiến phát biểu định hướng của đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư 
Thường trục Tỉnh ủy; đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh kết luận như sau: 

I. Đánh giá chung
Trong 05 năm qua (2016 - 2020), mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, 

nhất là thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên và trên diện rộng, song Chương trình 
mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Quảng Nam chung 
tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh vẫn luôn được 
các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã 
hội từ tỉnh đến cơ sở và đông đảo các tầng lớp Nhân dân quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, 
tham gia hưởng ứng tích cực và được tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy 
định, đạt nhiều kết quả ấn tượng, cụ thể: Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng đã kịp thời ban 
hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
Chương trình. UBND tỉnh và các địa phương hình thành bộ máy tổ chức thực hiện 
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Chương trình như thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý thực hiện các Chương trình 
MTQG, duy trì, kiện toàn, nâng cao hiệu hoạt động của Văn phòng Chương trình hỗ 
trợ giảm nghèo tỉnh. Các Sở, Ban, ngành đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh và HĐND 
tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch về giảm nghèo 
bền vững và hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả. Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tích cực tham gia, phát 
động nhiều phong trào, cuộc vận động với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, 
góp phần huy động nhiều nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền 
vững và đảm bảo an sinh xã hội. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đã nhiệt 
tình, tâm huyết, tích cực hưởng ứng và ủng hộ kinh phí thực hiện công tác giảm 
nghèo, đặc biệt là nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã vượt khó, vươn lên thoát nghèo 
bền vững, là tấm gương sáng cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo khác noi theo, làm 
theo, góp phần đẩy lùi tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ, cho không của 
Nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng. 

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Phong 
trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 
giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh huy động trên 12.370 tỷ đồng, hỗ trợ đầu tư trên 
531 công trình cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo, xã nghèo, đầu tư 1.031 dự án hỗ 
trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với trên 
48 ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tham gia hưởng lợi; trợ giúp 
được nhiều hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, làm công trình vệ 
sinh, nước sinh hoạt, trợ cấp tiền hàng tháng...; qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ 
nghèo toàn tỉnh từ 12,90% xuống còn 6,06% vào cuối năm 2019, ước thực hiện năm 
2020 xuống còn 5,37%.

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được và 
những đóng góp to lớn của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh; đồng thời, tiếp 
thu những ý kiến, thảo luận tâm huyết, thiết thực tại Hội nghị về những kết quả đạt 
được cũng như các mặt còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong 
quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và 
Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 
phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Đây là cơ sở quan trọng để UBND tỉnh tiếp tục 
chỉ đạo các Sở, Ban, ngành tiếp thu tối đavà tham mưu UBND tỉnh đề ra các giải 
pháp giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở góp ý của các 
Sở, ngành, địa phương tại Hội nghị, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội tiếp thu, tổng hợp toàn bộ và tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo kịp 
thời khắc phục những hạn chế, khó khăn; đồng thời, đề xuất các giải pháp đẩy 
mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2021 - 2025.  

II. Về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Trong thời gian đến, để duy trì thành quả đạt được trong công tác giảm nghèo 

thời gian qua, phấn đấu đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra (đến 
năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,87% theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng 
cho giai đoạn 2016 - 2020) trong bối cảnh cả nước và của tỉnh Quảng Nam gặp 
nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 kéo dài trong năm 
2020 và các đợt thiên tai (bão, lũ lụt, sạt lở đất...) xảy ra vào cuối năm 2020; UBND 
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tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải 
pháp chủ yếu như sau:  

1. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của 
chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các 
cấp, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai 
thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; không chấp nhận tình trạng nghèo kéo dài 
với quyết tâm chính trị rất cao, nghiêm túc rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải 
pháp trong thời gian đến.

2. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng, 
các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tiếp cận nghèo đa chiều, về mục tiêu giảm 
nghèo bền vững với phương pháp, cách làm phù hợp theo từng đối tượng nhằm tạo 
sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong triển khai thực hiện mục 
tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

3. Khẩn trương củng cố, tổ chức lại bộ máy, con người làm công tác giảm 
nghèo ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) trên tinh thần không phát sinh biên chế, bộ máy 
mới mà dựa vào bộ máy hiện có, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Cán bộ 
chuyên trách theo dõi công tác giảm nghèo đảm bảo ổn định, được đào tạo, bồi 
dưỡng thường xuyên, đảm bảo đủ năng lực tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, đáp ứng chuẩn nghèo đa chiều và 
sự phát triển của xã hội.

4. Đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp dân cư miền núi theo đúng tinh thần Nghị 
quyết số 12/2017NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - 
xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 
trên cơ sở rút kinh nghiệm triển khai trong các năm qua, đảm bảo mục tiêu cải thiện 
sinh kế, thích ứng với thiên tai và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

5. Chú trọng nhân rộng, triển khai có hiệu quả các mô hình sản xuất do Nhân 
dân làm chủ, chính quyền hỗ trợ, có sự tham gia của doanh nghiệp, sự liên kết giữa 
người dân và doanh nghiệp, có đầu vào, đầu ra gắn với thị trường, kiên quyết không 
làm theo kiểu hô hào, phong trào.

6. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách kịp thời, cụ thể: 
đề nghị điều chỉnh đối với các chính sách của Trung ương; đối với địa phương, cần 
ban hành các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo nào của tỉnh 
để cùng với Trung ương đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thông 
qua việc hỗ trợ các điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, thu nhập và tiếp cận 
các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông 
tin, việc làm, bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa 
bàn nghèo (thôn nghèo, xã nghèo, huyện nghèo).

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh văn bản 
chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, Ban, ngành liên quan trong việc đề xuất 
giải pháp về chính sách hỗ trợ theo từng ngành, lĩnh vực, phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ được giao; tổng hợp các chính sách theo đề xuất của các Sở, Ban, ngành 
thành chính sách hỗ trợ thoát nghèo bền vững chung của tỉnh, báo cáo đề xuất 
UBND tỉnh trao đổi với Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi trình HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định.   
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7. Các Sở, Ban, ngành của tỉnh và các địa phương thực hiện tốt Nghị quyết số 
02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 
của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một 
số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 
năm 2025; tổ chức rà soát lại, quán triệt đến từng cơ sở, đề ra chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo phù hợp với thực trạng nghèo, 
điều kiện cụ thể của từng địa phương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo đề ra 
tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

8. Tiếp tục phát huy vai trò của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 
trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi để góp 
phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa 
trong thời gian sắp đến.

9. Tổ chức thực hiện tốt công tác kết nghĩa, giúp đỡ các xã miền núi trên tinh 
thần thiết thực, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Chỉ thị số 
23-CT/TU ngày 22/10/2012 về việc tiếp tục tăng cường công tác kết nghĩa giúp đỡ 
các xã miền núi đặc biệt khó khăn; Kế hoạch số 1100/KH-UBND ngày 16/4/2020 
của UBND tỉnh về thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2020 - 2025 trên tinh thần chung là hạn chế cho, tặng quà mà tập 
trung huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, hợp tác khai thác tiềm năng, lợi thế vùng, địa 
phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 
khu vực miền núi của tỉnh, nhất là các huyện, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số 
còn khó khăn, xã biên giới đất liền.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 
nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - 
Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ triển 
khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- TT UBMTTQVN tỉnh;                                                 
- Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể; 
- Thành viên BCĐ các Chương trình 
MTQG tỉnh (QĐ số 1400/QĐ-UBND 
ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh);
- Các Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy;                                  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN, NC, KGVX.  

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

            PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky] 
Võ Văn Viên
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