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BÁO CÁO 
       Tình hình triển khai Chương trình “ Không còn nạn đói” ở Việt Nam 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 

Thực hiện Công văn số 3466/UBND-NN ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc báo cáo tình hình triển khai triển khai Chương trình “ Không 

còn nạn đói” và Công văn số 5029/BNN-KTHT ngày 28/7/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị báo cáo kết quả như sau: 

1. Tình hình triển khai nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại 

Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018: 

Sở Nông nghiệp và PTNT  đã chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu 

cho Sở xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Quốc gia “ Không 

còn nạn đói” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trình UBND tỉnh Quảng 

Trị  phê duyệt Kế hoạch số 5575/KH-UBND ngày 10/12/2018. 

2. Việc triển khai xây dựng mô hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng 

theo văn bản hướng dẫn số 1566/BNN-KTHT ngày 03/3/2020: 

Năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét nguồn vốn 

dự phòng để trình UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn thực hiện mô hình nông nghiệp 

đảm bảo dinh dưỡng thuộc Chương trình hành động Quốc gia “không còn nạn đói” 

trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên đến nay UBND tỉnh chưa phân bổ nguồn vốn thực hiện, 

do đó năm 2020 trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện Chương trình theo kế hoạch. 

* Những tồn tại, hạn chế: 

- Do thiếu nguồn vốn phân bổ nên việc thực hiện Chương trình rất khó khăn; 

- Việc phối hợp giữa các Sở, Ban ngành chưa đồng bộ nên ảnh hưởng không 

nhỏ đến quá trình thực hiện Chương trình. 

3. Giải pháp: 

- Xác định Chương trình hành động quốc gia ”Không còn nạn đói”  đến năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo đủ lương thực, 

thực phẩm đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, 

tầm vóc của người dân tại các vùng miền trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đồng thời 

thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh truyền 

thông nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, vận động người 

nghèo, hộ nghèo, người chưa có hoặc thiếu việc làm phát huy khả năng của bản 

thân, chủ động phấn đấu vươn lên vượt qua đói nghèo, không trong chờ, ỷ lại vào 

Nhà nước. 

- Tập trung, ưu tiên thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thông 

qua các HTX, Tổ hợp tác, doanh nghiệp v.v. cùng nhau liên kết trong sản xuất, tiêu 

thụ và kết nối thị trường, đảm bảo tính bền vững của các mô hình.  
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- Tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện Đề án theo lộ trình hàng năm 

và cả giai đoạn. Thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình 

MTQG và các chương trình khác… Ph ấn đấu có đủ nguồn kinh phí thực hiện các 

nội dung và bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu của Đề án đã đề ra. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện, gắn với 

sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện 

chương trình. 

4. Kiến nghị đề xuất: 

4.1. Đối với Trung ương. 

Đề nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí kinh phí 

thực hiện theo giai đoạn, để các địa phương chủ động lựa chọn danh mục đầu tư 

hợp lý và tăng nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương góp phần tăng thu nhập, tạo 

việc làm từ Chương trình của Chính phủ với Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới.  

4.2. Đối với cấp ủy và chính quyền địa phương. 

-  Ngoài nguồn kinh phí do Trung ương hỗ trợ được UBND tỉnh phân bổ trực 

tiếp, hàng năm ngành sẽ tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND các 

huyện chủ động phân bổ, lồng ghép từ các chương trình, dự án nhằm hỗ trợ cho 

chương trình để đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. 

- Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa 

công tác tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình 

diễn gắn với thực tiễn của địa phương, phát triển sản xuất tạo việc làm nâng cao 

thu nhập cho các hộ nghèo; lựa chọn danh mục đầu tư có trọng điểm không bố trì 

dàn trãi các nguồn vốn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện các chính 

sách và chương trình giảm nghèo cần được làm thường xuyên và liên tục coi đây là 

tiêu chí để đánh giá xếp loại cấp ủy đảng cuối năm. 

- Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các chương trình, dự án hàng 

năm UBND tỉnh  quan tâm hỗ trợ một khoản kinh phí để thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát nhằm tăng cường vai trò của các đơn vị trong việc quản lý và thực 

hiện ở cơ sở./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- GĐ Sở,  

- Lưu: VT, KHTC. 

                 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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