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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với UBND huyện Tây Trà và kiểm tra
thực tế, làm việc tại xã Trà Thanh
Ngày 15/8/2019, đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì
kiểm tra thực tế việc thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, công
trình đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo; kiểm tra dự án định canh, định cư tập trung Nà Kpác, thôn Gỗ và làm
việc tại xã Trà Thanh; đồng thời, làm việc với UBND huyện Tây Trà về tình
hình thu chi ngân sách địa phương; tình hình thực hiện Chương trình MTQG
giảm nghèo bền vững; các chương trình, chính sách dân tộc, miền núi; hoạt
động của Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong 7 tháng
đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. 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; đại diện các đơn vị: Ban
Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng – Tây
Trà, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tây Trà; lãnh đạo
Huyện ủy và UBND huyện Tây Trà, cùng các phòng ban có liên quan của
huyện và lãnh đạo xã Trà Thanh.
Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện
Tây Trà, lãnh đạo UBND xã Trà Thanh báo cáo; ý kiến tham gia của các
thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
1. Kết quả thực hiện trong thời gian qua.
Trong 07 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp
ủy, chính quyền cấp trên, sự nỗ lực và cố gắng của hệ thống chính trị địa
phương, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tăng cao (đạt
96,09% dự toán HĐND tỉnh, huyện giao), chi ngân sách đáp ứng nhu cầu
cần thiết tại địa phương; việc triển khai thực hiện các chính sách, dự án
thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững, các chương trình, chính sách
dân tộc, miền núi đã được thực hiện kịp thời, đạt kết quả; nhận thức của
người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được chuyển biến tích
cực, cố gắng vươn lên thoát nghèo và từng bước biết áp dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào trong sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi để phát
triển kinh tế hộ gia đình; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng
bước được nâng lên.
Bên cạnh đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương cũng còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc,
hạn chế cần tiếp tục nỗ lực khắc phục; công tác chỉ đạo, triển khai, phối
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hợp thực hiện chính sách giảm nghèo, chính sách dân tộc và miền núi hiệu
quả chưa tương xứng nguồn lực đầu tư; nguồn thu ngân sách hạn chế; kết
quả giảm nghèo chưa bền vững, một bộ phận người nghèo chưa nhận thức
đầy đủ về trách nhiệm và quyền lợi của mình trong công tác giảm nghèo,
còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; công tác kiểm
tra, giám sát, tập huấn việc thực hiện chính sách, dự án trước, trong và sau
khi hỗ trợ chưa được thực hiện thường xuyên, thiếu đồng bộ; vùng chuyên
canh còn phân tán, mô hình nhỏ lẻ,....
2. Nhiệm vụ triển khai thực hiện trong thời gian đến.
a) Về công tác thu, chi ngân sách địa phương: Tiếp tục bám sát và
triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của
tỉnh về chống thất thu ngân sách nhà nước và kiểm soát chặt chẽ việc chi
ngân sách trên địa bàn huyện theo đúng quy định.
b) Về thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo, dân tộc và
miền núi:
- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã và các đơn vị có liên quan rà soát,
khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế; xây dựng cụ thể kế hoạch triển khai
thực hiện các chương trình, dự án đảm bảo sát với tình hình thực tế địa
phương, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực của chính sách.
- Về đầu tư xây dựng cơ bản: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh
tiến độ thi công, tổ chức trực báo, kiểm tra hiện trường, nghiệm thu khối
lượng, lập hồ sơ thanh toán để kịp thời giải ngân kế hoạch vốn được giao.
Tăng cường công tác giám sát và quản lý chất lượng công trình theo đúng
quy định.
- Về thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh
kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các
đơn vị, địa phương thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng mùa vụ,
đảm bảo hiệu quả hỗ trợ từ các chương trình.
Tăng cường nâng cao nhận thức và tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn
nuôi, trồng trọt (lưu ý: Có giải pháp hạn chế thấp nhất các nhược điểm từ
việc trồng cây keo; thực hiện trồng cây gỗ lớn, cây ăn quả, cây dược liệu,
bảo vệ và phát triển rừng tạo nguồn nước sinh hoạt); hướng dẫn cụ thể cho
người dân cách thức chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi và cách phòng
trừ dịch bệnh.
Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Tiếp
tục thực hiện nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, nêu gương
các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo.
c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi hộ
nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân có vốn sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn hộ vay sử
dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả nguồn vốn vay.
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d) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, miền
núi và quan tâm giải quyết việc làm phổ thông cho các đối tượng thuộc hộ
nghèo, hộ cận nghèo.
e) Tăng cường phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội các cấp để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền về mục đích, ý
nghĩa của chính sách giảm nghèo đến người dân, nhằm từng bước nâng cao
nhận thức, tạo sự đồng thuận và tăng cường trách nhiệm đối với người thụ
hưởng chính sách.
f) Chủ động, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan để
triển khai thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt,
cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhằm đạt được
hiệu quả trong quản lý, đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội, phát triển sản
xuất và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đối
với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.
3. Đối với dự án xây dựng điểm định canh, định cư tập trung Nà
Kpác, thôn Gỗ, xã Trà Thanh.
Yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vi có liên quan khẩn trương bàn giao mặt bằng cho địa phương
để sớm đưa Nhân dân vào nơi ở mới trước mùa mưa lũ năm 2019; đồng
thời, tập trung hoàn thành các thủ tục liên quan để bàn giao dự án.
4. Các sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên tổ
chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, dân tộc
và miền núi tại địa phương; kịp thời hỗ trợ, giải quyết, tư vấn và phối hợp
chặt chẽ với địa phương; đồng thời, khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND
tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện được kịp thời, hiệu quả các chính sách.
Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban
ngành, địa phương 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,
Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Thuế tỉnh;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- TT.Huyện ủy Tây Trà;
- Chi nhánh NHCSXH tỉnh;
- UBND huyện Tây Trà;
- VPUB: C,PCVP, TH,VX,NN, CBTH;
- Lưu: VT, KTviệt 341.

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

Lê Quốc Đạt
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