
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  2170  /UBND-KGVX 
 

V/v tăng cường hỗ trợ hộ nghèo thuộc diện 

chính sách người có công thoát nghèo 

Tuyên Quang, ngày   29 tháng 7 năm 2019 

 

 

  Kính gửi:  

    - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

    - Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

    - Sở Lao động Thương binh và Xã hội;  

    - Các thành viên BCĐ thực hiện các CTMTQG cấp tỉnh; 

    - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn số 2905/LĐTBXH-VP ngày 18/7/2019 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên 

thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng (gọi tắt là hộ chính 

sách người có công nghèo), 

Trong những năm qua, công tác chăm sóc cho các đối tượng chính sách 

người có công trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tích 

cực với nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện được trách nhiệm, sự tri ân đối với 

người có công với cách mạng. Số hộ chính sách người có công nghèo toàn tỉnh 

đã giảm từ 317 hộ năm 2016 xuống còn 52 hộ cuối năm 2018 (huyện Lâm Bình 

16 hộ; huyện Na Hang 7 hộ; huyện Chiêm Hóa 5 hộ; huyện Yên Sơn 14 hộ; 

huyện Sơn Dương 10 hộ), chiếm 0,16% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.  

Để tăng cường các hoạt động thiết thực chăm lo các đối tượng chính sách 

người có công với các mạng, trong đó tập trung hỗ trợ, giúp đỡ các hộ chính 

sách người có công nghèo thoát nghèo, bảo đảm mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 

"Không còn hộ chính sách người có công nghèo và 100% hộ gia đình chính 

sách người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống 

trung bình của dân cư nơi cư trú", 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 

31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
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công tác người có công với cách mạng; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 

03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 

151-KH/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh thực hiện 

các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Toàn dân chăm 

sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", "Xã, 

phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công"; vận động cộng 

đồng, xã hội tham gia chăm lo đối tượng chính sách người có công với cách 

mạng, hỗ trợ gia đình chính sách người có công phát triển sản xuất, tìm kiếm việc 

làm, nâng cao thu nhập. 

- Thường xuyên chỉ đạo và có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ hỗ trợ hộ 

chính sách người có công nghèo. Chú trọng rà soát, nắm chắc  nguyên nhân dẫn 

đến nghèo, tình hình sản xuất, việc làm, thu nhập, điều kiện nhà ở, mức độ tiếp 

cận các dịch xã hội cơ bản của các hộ chính sách người có công nghèo để xây 

dựng kế hoạch hỗ trợ các hộ thoát nghèo; ưu tiên hỗ trợ hộ chính sách người có 

công nghèo khi triển khai thực hiện các chính sách, dự án, hoạt động thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Phấn đấu hết năm 2019 

các huyện, thành phố không phát sinh thêm hộ chính sách người có công nghèo 

và phải giảm ít nhất 80% hộ chính sách người có công nghèo hiện có. 

- Phân công các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh 

nghiệp trên địa bàn phụ trách, giúp đỡ từng hộ chính sách người có công nghèo 

để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. 

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội  

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trân Tổ quốc tỉnh, các cơ quan, đơn vị  

liên quan hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện các 

phong trào chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách 

mạng; triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ chính sách người có công nghèo thoát 

nghèo bền vững.  

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

Phối hợp truyên truyền vận cộng đồng, xã hội tham gia các phong trào 

"Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Xã, phường làm tốt công tác 

thương binh, liệt sĩ, người có công"; vận động cộng đồng, xã hội chăm lo, giúp 

đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; vận động 

đoàn viên, hội viên tổ chức các hoạt động hỗ trợ các gia đình chính sách người 

có công nghèo trong lao động, sản xuất và đời sống, để các hộ có cơ hội vươn 

lên thoát nghèo bền vững, đặc biệt là các hộ gia đình có thành viên là hội viên 

đoàn viên của tổ chức mình. 
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4. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Thông báo số 104/TB-UBND ngày 19/10/2018; có trách nhiệm 

hướng dẫn, chỉ đạo việc ưu tiên thực hiện các cơ chế chính sách giảm nghèo, 

phát triển kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách đối với các hộ chính 

sách người có công nghèo; chú trọng xây dựng các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo 

thuộc diện chính sách người có công thoát nghèo, cụ thể hóa thành nhiệm vụ 

trong kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; xác định rõ từng nội dung, nhiệm 

vụ, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.  

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giám đốc Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập 

trung triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; 

định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội để tổng hợp) kết quả thực hiện theo quy định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Bí thư Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; (p/h chỉ đạo) 

- Như Kính gửi; (thực hiện) 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh Phạm Mạnh Duyệt; 

- Lưu VT, KGVX (Bắc). 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thế Giang 

  

  

(báo cáo) 
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