
  

     UBND TỈNH QUẢNG NAM     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

      SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                         

     VÀ XÃ HỘI      

      Số: 969   /LĐTBXH-BTXH               Quảng Nam, ngày  01 tháng 6 năm 2020 
 

V/v thực hiện chính sách khuyến khích 

thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 

13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững 

ban hành tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh 

và Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Quy định 

thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2017-2021, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2020. Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách 

khuyến khích thoát nghèo bền vững theo đúng hướng dẫn của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tại Công văn số 107/LĐTBXH-BTXH ngày 03/02/2020 

(gửi kèm theo). Đối với chính sách thưởng cho cộng đồng thôn có hộ nghèo, hộ 

cận nghèo được công nhận thoát nghèo bền vững theo hướng dẫn của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tại điểm c, khoản 2, Công văn số 151/LĐTBXH-

BTXH ngày 05/02/2018, đề nghị chỉ đạo thực hiện như sau: 

a) Đối với các thôn có nguồn tiền thưởng cho cộng đồng thôn ít (dưới 10 

hộ), có thể họp Ban dân chính thôn để quyết định nội dung sử dụng nguồn tiền 

thưởng mà không phải tổ chức họp nhân dân. 

b) Đối với các thôn có nguồn thưởng nhiều (từ 10 hộ trở lên), đề nghị thực 

hiện theo đúng quy định tại điểm c, khoản 2, Công văn số 151/LĐTBXH-BTXH 

(nội dung được chọn phải có trên 50% số hộ dân trong thôn đồng ý). 

 2. Có văn bản chỉ đạo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện, thị, 

thành phố và UBND cấp xã triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nội dung, 

nhiệm vụ và giải pháp giảm nghèo bền vững năm 2020 ban hành tại Kế hoạch số 

2552/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- HĐND, UBND, MTTQVN tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân; 

- Sở Tài chính; 

- Các phòng: LĐTBXH, TCKH huyện, thị, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BTXH, VPGN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Lưu Thị Bích Ngọc 
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