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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại
cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Ngày 14 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã chủ trì cuộc họp của Ban
Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016-2020. Sau khi nghe đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ
Lao động – Thương binh báo cáo; phát biểu của Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, của đại diện các Bộ, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo,
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:
1. Hoan nghênh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các thành
viên Ban Chỉ đạo đã nỗ lực, chủ động triển khai các hoạt động bảo đảm theo
đúng Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo trong điều kiện bị tác động
mạnh bởi đại dịch COVID-19.
2. Năm nay là năm tổng kết các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ,
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2020,
trong khi tình hình dịch COVID-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó
lường, nước ta vẫn còn bị ảnh hưởng. Do vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo cần
nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó lưu
ý một số nhiệm vụ sau đây:
a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện thêm
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6
năm 2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo
bền vững đến năm 2020, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 7 năm 2020.
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- Khẩn trương xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục
tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025,
trình Thủ tướng Chính phủ.
- Đồng ý tổ chức thực hiện 01 hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
trước kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2020 (không tổ chức 03 hội nghị vùng).
Hội nghị tập trung vào tổng kết hoạt động của Chương trình, việc tổ chức
thực hiện các chính sách giảm nghèo, định hướng giảm nghèo và an sinh xã
hội bền vững giai đoạn 2021-2025.
- Trình ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn
2021-2025.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ động xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết
số 100/2015/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; báo cáo Thủ tướng Chính phủ
việc tổ chức thẩm định; tổng hợp đề xuất của các Bộ, xây dựng Báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 20212025, báo cáo Chính phủ.
- Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc
trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở kiến nghị của Kiểm toàn Nhà nước.
c) Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền
hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị, thực hiện Chương trình
truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo vào
tháng 10 năm 2020.
d) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam
chuẩn bị kỹ và tổ chức hiệu quả Chương trình truyền hình, phát thanh trực
tiếp Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác
giảm nghèo năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.
đ) Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động giám sát, đôn đốc các
địa phương theo địa bàn được phân công vừa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
hiệu quả các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2016-2020, vừa thực hiện việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện

