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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố về đẩy
nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và
các dự án định canh, định cư tập trung trên địa bàn tỉnh
Ngày 21/8/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan và UBND
các huyện, thành phố về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG
giảm nghèo bền vững và các dự án định canh, định cư tập trung trên địa bàn
tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao
động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho
bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại
diện các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo và đại
diện UBND các huyện (vắng: UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện
Nghĩa Hành).
Sau khi nghe lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao
động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban
Dân tộc tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện báo cáo kết quả thực hiện các
chương trình, dự án trong thời gian qua; ý kiến tham gia của các thành viên
dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:
Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình
MTQG giảm nghèo bền vững và các chương trình, chính sách về công tác dân
tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2019, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban
ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm,
chủ động đôn đốc và đẩy nhanh triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chương trình, đề án, chính
sách về công tác giảm nghèo, dân tộc và miền núi đã được UBND tỉnh ban
hành, chỉ đạo trong thời gian qua; kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế
(nếu có) và tập trung triển khai thực hiện ngay phần việc thuộc thẩm quyền.
2. Về thực hiện hợp phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Yêu cầu các
chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư được giao; tăng cường công tác giám sát và quản lý chất
lượng công trình theo đúng quy định; chủ động rà soát điều chỉnh, tham
mưu điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các công trình trước tháng 11/2019,
nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh kịp thời
điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao cho các đơn vị, địa phương nhưng giải ngân
chậm, để kịp thời giải ngân hết kế hoạch vốn giao.
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3. Về thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế
và nhân rộng mô hình giảm nghèo.
- Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp đối với hợp phần này là rất
thấp (chỉ đạt 28% kế hoạch vốn giao). Vì vậy, yêu cầu các đơn vị, địa phương
cần chủ động hơn nữa, tập trung rà soát các nội dung hướng dẫn của Trung
ương, của tỉnh và khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển
khai thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng mùa vụ, đảm bảo hiệu
quả các chương trình, chính sách; kịp thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự
nghiệp được giao. Lưu ý, không hỗ trợ đối với giống cây trồng, vật nuôi đã
thực hiện trong những năm qua nhưng kém hiệu quả.
- Riêng đối với nội dung kết luận của Kiểm toán Nhà nước về thực hiện
chính sách “Hỗ trợ một lần tiền mua giống, phân bón cho việc chuyển đổi cây
trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao” theo quy định tại Nghị quyết 30a của
Chính phủ:
+ Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4441/UBND-KT
theo đó đã kiến nghị với các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính sớm xem xét có ý kiến để có cơ sở
thực hiện chính sách này trong thời gian đến.
+ Trong thời gian chờ ý kiến phản hồi của Bộ ngành Trung ương, giao
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và các sở ngành
khẩn trương rà soát, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đối
với phần việc không có vướng mắc; sau khi có ý kiến của Bộ ngành Trung
ương, Sở Tài chính kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và
tham mưu UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
4. Về thực hiện dự án vùng chuyên canh cây nông nghiệp tại các huyện.
Yêu cầu UBND các huyện: Sơn Tây, Minh Long, Sơn Hà, Ba Tơ, Trà
Bồng, Tây Trà và Nghĩa Hành khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan
của địa phương sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư, kịp thời triển khai thực
hiện dự án và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao (Lưu ý, hạn chế vùng
chuyên canh phân tán, mô hình nhỏ lẻ); đồng thời, rà soát quy mô dự án, khả
năng thực hiện nguồn vốn, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế
hoạch và Đầu tư) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
5. Về thực hiện đầu tư xây dựng các dự án định canh, định cư tập trung
cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vi có liên quan khẩn trương rà soát, bàn giao mặt bằng cho các địa
phương để sớm đưa Nhân dân vào nơi ở mới trước mùa mưa lũ năm 2019,
trong đó cần ưu tiên bố trí trước cho các hộ dân chưa có chỗ ở ổn định, nơi
có nguy cơ sạt lở,...; đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi
công phối hợp với địa phương triển khai khắc phục ngay các tồn tại của các
dự án; hoàn thành các thủ tục liên quan để nghiệm thu, bàn giao dự án và
quyết toán công trình.
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- Về nhu cầu vốn sự nghiệp để hỗ trợ cho các hộ dân vào nơi ở mới:
Giao UBND các huyện miền núi rà soát cụ thể nhu cầu vốn hỗ trợ này, gửi
Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh (thông qua
Sở Tài chính) để xem xét, giải quyết.
- Riêng đối với dự án định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn
Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long: Tiếp theo các chỉ đạo của
UBND tỉnh, giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng,
Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Minh Long và các đơn vị có liên quan
khẩn trương đề xuất phương án khắc phục cụ thể đối với dự án này. Hoàn
thành, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày
31/8/2019. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu và đề
xuất UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý trước ngày 10/9/2019.
6. Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ:
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại
cơ sở; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý vướng
mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị với các Bộ ngành Trung ương
theo quy đinh.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, chủ động và
quyết tâm triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo và các chương trình, chính sách về công tác dân tộc,
miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2019, nhất là đối với hợp phần hỗ trợ phát
triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.
Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban
ngành, địa phương, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Xây dựng, Lao động-Thương binh và Xã hội,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Thông tin và Truyền thông;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: C,PCVP, TH,VX,NN, CBTH;
- Lưu: VT, KTviệt 346
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