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THÔNG BÁO
Nội dung kết luận của Đ/c Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại Hội nghị sơ kết công tác giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 11 tháng 8 năm 2021, đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch 
UBND huyện chủ trì Hội nghị sơ kết công tác giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu 
năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo 
các đơn vị: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp & 
Phát triển nông thôn; Phòng Tài chính – Kế hoạch, Hội Nông dân, Huyện đoàn; 
Lãnh đạo UBND các xã, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo của xã và Văn 
phòng HĐND&UBND huyện. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện 
báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
06 tháng đầu năm; thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành 
động số 08-CTr/HU ngày 09/7/2021 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 
06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm 
nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; ý kiến phát biểu của 
các thành viên dự họp; Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND 
huyện kết luận một số nội dung như sau:

I. Đánh giá chung: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Chương trình MTQG 
giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện được các cấp ủy đảng, chính quyền, 
mặt trận, đoàn thể và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực 
hiện đồng bộ, kịp thời, có sự tham gia của toàn xã hội và đã đạt được nhiều kết 
quả quan trọng. Đến nay, đã có 398 hộ tham gia đăng ký thoát nghèo bền vững 
năm 2021 của 10/10 xã. Phong trào “3 giúp 1” (03 cán bộ, công chức giúp một 
hộ đăng ký thoát nghèo bền vững) vẫn tiếp tục duy trì và phát huy. Các chương 
trình, chính sách khác đối với hộ nghèo (hỗ trợ tiền điện, chính sách giáo dục, 
vay vốn, đào tạo nghề …) được thực hiện đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh những 
kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nhận thức về trách nhiệm 
đối với công tác giảm nghèo của một số địa phương chưa được đồng bộ, thiếu 
chủ động; một bộ phận không nhỏ người dân nhận thức về trách nhiệm của 
người nghèo trong việc thoát nghèo chưa cao, còn thiếu quyết tâm...

II. Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm 
2021, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn 
thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác giảm nghèo bền vững theo nội dung 
báo cáo đã nêu; trong đó, cần lưu ý các nhiệm vụ, nội dung trọng tâm như sau:



1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện:
+ Quán triệt, triển khai Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2021/TT-BLLDTBXH ngày 
18/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội Hướng dẫn phương pháp rà 
soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 
2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo đến UBND các xã, cán bộ phụ trách công tác 
giảm nghèo của xã.

+ Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn UBND các xã 
tổng hợp số lượng hộ gia đình đã tham gia vay vốn và có đơn đề nghị hỗ trợ lãi 
suất (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020) để trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt hỗ trợ lãi suất vốn vay theo quy định tại Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND 
của HĐND tỉnh Quảng Nam. 

+ Tham mưu UBND huyện phân công các doanh nghiệp đóng trên địa 
bàn huyện (nhất là các doanh nghiệp thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc 
Linh) thực hiện việc giúp hộ nghèo theo chủ trương của huyện nhằm thực hiện 
hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo theo kế hoạch đã đề ra.

2. Ủy ban nhân dân các xã:
+ Rà soát, phân loại hộ nghèo (hộ nghèo có khả năng thoát nghèo và hộ 

nghèo không có khả năng thoát nghèo) để có kế hoạch, phương án hỗ trợ, giúp 
đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Kiên quyết đưa ra khỏi danh sách hộ 
nghèo đối với các hộ có lao động, đất sản xuất nhưng lười lao động.

+ Tổ chức đối thoại với các hộ đăng ký thoát nghèo năm 2021 tại xã để 
nghe các hộ dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đối với việc thực hiện các chính 
sách giảm nghèo, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất liên quan.

+ Khẩn trương xây dựng phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 
sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2021 trình các cơ quan chuyên 
môn của huyện thẩm định trước ngày 25/8/2021. 

3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, các đơn vị trường học 
đóng trên địa bàn huyện được UBND huyện phân công giúp hộ nghèo thoát 
nghèo năm 2021 tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, tư vấn hộ nghèo phát triển kinh 
tế, thoát nghèo bền vững; thường xuyên báo cáo kết quả giúp hộ nghèo về 
Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện để theo dõi.

4. Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Phòng Lao động – 
Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao, thẩm định, tham mưu UBND huyện phê duyệt phương án 
hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 
năm 2021 của các xã để kịp thời triển khai thực hiện trong quý III/2021.

III.  Thống nhất dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 
08-CTr/HU ngày 09/7/2021 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-
NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo 



bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; trên cơ sở góp ý của các 
thành viên dự họp; giao Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện hoàn 
chỉnh, trình UBND ký ban hành.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ 
tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu 
năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; đề nghị các cơ 
quan, ban ngành liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các đơn vị trường học;
- UBND các xã;
- LĐ+C.Viên VP;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

#ChuKyLanhDao
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