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Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

 

            Kính gửi: ……………………………………………………………..…………………….. 

 

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021; Thông tư số 71/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn xây dựng ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà 

nước 03 năm 2021-2023; Công văn 5006/BKHĐT-TH ngày 04/8/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững năm 

2021 (nội dung Giảm nghèo), cụ thể như sau: 

1. Đánh giá những kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020 (Công tác 

chỉ đạo điều hành; tình hình phân bổ vốn NSTW, kết quả huy động các nguồn lực 

thực hiện Chương trình; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương 

trình; đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân… Trong đó có so sánh, 

đánh giá khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 được Thủ 

tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền giao thực hiện); 

2. Dự kiến kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ; nhu cầu vốn hỗ trợ từ ngân sách 

Trung ương, khả năng huy động các nguồn lực thực hiện năm 2021 đối với nội  

dung giảm nghèo đảm bảo phù hợp với định hướng, mục tiêu giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 và điều kiện thực tế của Bộ, ngành. 

3. Căn cứ Quyết định 48/2016/QĐ-TTg về nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020, các Bộ, ngành chủ trì các dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2021 cho dự án 

1, 3, 4 và 5 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016-2020 (bao gồm cả phần kinh phí thực hiện tại trung ương và địa 

phương).  

Lưu ý: Đối tượng phân bổ vốn dự án 1. Chương trình 30a: 56 huyện nghèo 

nhóm 1 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính 



phủ phê duyệt Danh sách huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; 

Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (trừ các xã 

lên thị trấn hoặc nông thôn mới). 

Báo cáo của các Bộ, ngành, đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội (qua Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, địa chỉ: ngõ số 7 Tôn Thất 

Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, thư điện tử: kh.giamngheo@gmail.com) trước ngày 

16/10/2020 để tổng hợp./. 

 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, Vụ KHTC, VPQGGN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo: đ/c Nguyễn Tấn Nhựt, 

ĐT 0912001009; đ/c Lều Thị Minh Hạnh 0904298681 hoặc 02437478677)  
 

mailto:kh.giamngheo@gmail.com


DANH SÁCH CÁC BỘ, NGÀNH GỬI CÔNG VĂN 

1. Bộ Quốc phòng 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông 

4. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

5. Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

6. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

7. Hội Nông dân Việt Nam 

8. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

9. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

10. Cục Quản lý lao động ngoài nước 
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