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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng
tại hội nghị với các doanh nghiệp tham gia thực hiện
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và
Cuộc vận ñộng "Ngày vì người nghèo"
________________
Ngày 15 tháng 10 năm 2009, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng ñã cùng Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị ñánh giá việc tham
gia thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của
Chính phủ và Cuộc vận ñộng "Ngày vì người nghèo", tham dự hội nghị có Bộ
trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bí thư ðảng ủy Khối Doanh
nghiệp Trung ương và ñại diện các Tập ñoàn, Tổng công ty nhà nước và các
doanh nghiệp tham gia giúp ñỡ các huyện nghèo.
Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội báo cáo việc
triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, Phó Chủ tịch
kiêm Tổng Thư ký ñại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thông báo kết quả cuộc vận ñộng "Ngày vì người nghèo", ý kiến của Bí thư ðảng
ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các ñại biểu dự họp, Phó Thủ tướng
Nguyễn Sinh Hùng ñã có ý kiến như sau:
1. Trong thời gian qua, với sự nỗ lực phấn ñấu cao của cả hệ thống chính trị,
của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân, chúng ta ñã kiềm chế lạm
phát và ngăn chặn ñà suy giảm kinh tế, bảo ñảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh,
chính trị và an toàn xã hội.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất lớn trong việc củng cố, tăng cường
khối ðại ñoàn kết toàn dân, tạo tiền ñề quan trọng cho sự phát triển, ổn ñịnh của
ñất nước. ðặc biệt, các doanh nghiệp, trong ñó có doanh nghiệp nhà nước có vai
trò rất quyết ñịnh trong thực hiện chống lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế,
thúc ñẩy sản xuất, kinh doanh, ñẩy mạnh xuất khẩu... Chính phủ biểu dương và
ñánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự ñóng góp của các Bộ, ngành, ñịa phương,
các Tập ñoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp ñối với sự

phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc xóa ñói giảm nghèo của ñất nước trong
thời gian qua.
Năm 2010, sẽ còn rất nhiều thách thức, khó khăn, ñòi hỏi phải tập trung mọi
nỗ lực ñể phục hồi tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt hơn nữa vấn ñề an sinh xã
hội, bảo ñảm quốc phòng, an ninh, phấn ñấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006-2010, ñồng thời tạo
ñà tăng trưởng cho những năm tiếp theo.
2. Ngày 27 tháng 12 năm 2008, Chính phủ ñã ban hành Nghị quyết
30a/2008/NQ-CP hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững ñối với 61 huyện nghèo
(Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP). ðây là Chương trình có ý nghĩa to lớn về kinh tế,
chính trị, xã hội và an ninh, quốc phòng. ðến nay, ñề án giảm nghèo nhanh và
bền vững của các huyện nghèo ñã ñược Ủy ban nhân dân các tỉnh phê duyệt,
ñang triển khai thực hiện và ñặc biệt các ñịa phương ñã tích cực chỉ ñạo thực hiện
chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở nhằm giải quyết dứt ñiểm tình trạng nhà ở
quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát trên ñịa bàn các huyện nghèo.
ðể tiếp tục tham gia triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30a và cuộc vận ñộng
"Ngày vì người nghèo" với quyết tâm cao nhất, ñề nghị các Bộ, ngành, ñịa
phương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
doanh nghiệp tập trung vào một số nội dung chính sau ñây:
a) Ban Chỉ ñạo các chương trình giảm nghèo của Chính phủ phối hợp chặt
chẽ với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, các cấp
hội, các doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các tỉnh có các huyện nghèo tăng
cường trách nhiệm chỉ ñạo, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.
Tập trung chỉ ñạo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo trên ñịa bàn, quản lý
chặt chẽ kinh phí hỗ trợ, bảo ñảm thực hiện công khai, ñúng ñối tượng và quyết
tâm hoàn thành trước Tết Nguyên ñán năm 2010.
Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể việc hạch
toán các khoản kinh phí doanh nghiệp ñóng góp hỗ trợ thực hiện các chính sách
về giáo dục, y tế, cứu trợ thiên tai, lũ lụt và hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, bảo
ñảm không ảnh hưởng ñến hoạt ñộng chung của doanh nghiệp.
Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo
thường xuyên, ñịnh kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm trong chỉ ñạo, ñiều hành;
phối hợp với các cơ quan thông tin ñại chúng thông tin về kinh nghiệm tốt, cách
làm hay và kịp thời biểu dương các huyện thực hiện có hiệu quả, các cơ quan, tổ
chức và doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia Nghị quyết 30a/2008/NQCP; phối hợp với các Bộ, ngành, ñịa phương và các doanh nghiệp chuẩn bị báo
cáo sơ kết ñánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết.
b) Các doanh nghiệp tiếp tục chủ ñộng phối hợp với các huyện nghèo ñề ra
kế hoạch chi tiết chương trình cụ thể ñể thực hiện hỗ trợ có hiệu quả.

Trước mắt, tập trung hỗ trợ kinh phí và phối hợp với các huyện nghèo thực
hiện xoá nhà tạm, hư hỏng, dột nát cho các hộ nghèo trên ñịa bàn.
Tùy theo năng lực và nguồn kinh phí của doanh nghiệp mà thực hiện hỗ trợ
một cách căn cơ, lâu dài cho các huyện nghèo như thành lập doanh nghiệp, chi
nhánh, công ty cổ phần trên ñịa bàn các huyện nghèo ñể thu hút lao ñộng tại chỗ;
hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho con em hộ nghèo; hỗ trợ kinh phí ñào tạo nghề,
học ngoại ngữ ñể ñưa ñi xuất khẩu lao ñộng; hỗ trợ tiền học cho con em hộ nghèo
học ñại học, cao ñẳng, học nghề... thông qua việc ký hợp ñồng ñào tạo với các
trường; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nhỏ, hệ thống thông tin, ñiện, nước, thiết
bị, máy móc, xây dựng các lớp học bán trú dân nuôi ở các thôn, bản...
c) ðề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam phát huy kết quả ñã ñạt ñược, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên
quan và các ñịa phương có các huyện nghèo tăng cường công tác giám sát, tuyên
truyền rộng rãi trong nhân dân nhằm tạo sự ñồng thuận trong toàn xã hội về thực
hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; tiếp tục kêu gọi, vận ñộng các doanh nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế ủng hộ "Quỹ vì người nghèo", ưu tiên phân bổ Quỹ
thực hiện việc hỗ trợ về nhả ở cho hộ nghèo trên ñịa bàn các huyện nghèo; tổ
chức có hiệu quả Chương trình "Nối vòng tay lớn" ñể huy ñộng nguồn lực hỗ trợ
trực tiếp cho ñồng bào nghèo, ñặc biệt là hỗ trợ các tỉnh khắc phục hậu quả do
thiên tai, bão lũ gây ra.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo ñể Ban Thường trực Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, cơ quan, ñịa phương, Tập ñoàn
kinh tế và Tổng công ty nhà nước biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Ban Thường trực UBTW Mặt trận Tổ quốc VN;
- ðảng ủy Khối Doanh nghiệp TW;
- Các Bộ: Lao ñộng - TB&XH, Tài chính;
- UBND các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai,
Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Bắc GIang, Sơn La,
Lai Châu, ðiện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An,
Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Bình ðịnh, Ninh Thuận, Lâm ðồng và Kon Tum;
- Các Tập ñoàn kinh tế, các Tổng công ty NN;
- Các thành viên BCð các CT giảm nghèo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTðT,
các Vụ: KTTH, ðP, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3)
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