ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số: 1100 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất
liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 22/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về việc tiếp tục tăng cường công tác kết nghĩa giúp đỡ các xã miền núi đặc biệt
khó khăn; Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về
phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường củng
cố, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Thông báo số 630-TB/TU ngày 24/10/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường
vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày 16/10/2019; Thông báo số 661-TB/TU
ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Lê Văn
Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh ngày 26/11/2019,
Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 184/TTr-BDT
ngày 24/3/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các
huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn
(DTTS&MN), xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025, với
những nội dung chính như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm phát động phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả, bền vững trong
các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân đối với công tác kết nghĩa, giúp đỡ
các huyện, xã vùng đồng bào DTTS&MN còn khó khăn, xã biên giới đất liền
giai đoạn 2020-2025; qua đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức
thực hiện hiệu quả các hoạt động kết nghĩa; tập trung huy động mọi nguồn lực
hỗ trợ, hợp tác khai thác tiềm năng, lợi thế vùng, địa phương góp phần thúc đẩy
phát triển nhanh, bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng khu
vực miền núi của tỉnh, nhất là các huyện, xã có đông đồng bào DTTS còn khó
khăn, xã biên giới đất liền.
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2. Yêu cầu
- Hoạt động kết nghĩa phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng
pháp luật. Các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư được quản lý, sử dụng có trọng tâm,
trọng điểm đạt hiệu quả thiết thực, bền vững (giảm dần tặng quà); tạo điều kiện
thuận lợi cho vùng DTTS&MN phát triển về mọi mặt, nhất là vùng đặc biệt khó
khăn, vùng biên giới đất liền, hộ nghèo, nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển
sinh kế, tăng thu nhập, tự vươn lên thoát nghèo bền vững.
- Các bên được phân công kết nghĩa, đặc biệt là các huyện, xã miền núi
được nhận kết nghĩa, là nơi đảm nhận thực hiện hơn 80% các công đoạn kết nghĩa
(từ phối hợp, khảo sát, đề xuất nhu cầu, lập phương án, tổ chức triển khai công
việc, sơ kết rút kinh nghiệm nhân rộng...) cần chú trọng bố trí, thành lập Tổ công
tác kết nghĩa đủ năng lực, có phân công, phân nhiệm rõ ràng, có nội quy, quy chế
hoạt động cụ thể và chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ
quan, đơn vị đối với mọi hoạt động liên quan công tác kết nghĩa.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
Ưu tiên hỗ trợ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đột phá, phù hợp với chủ
trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương được nhận kết nghĩa
và được cộng đồng người dân đồng tình ủng hộ, thụ hưởng. Chú trọng các hoạt
động chủ yếu sau:
1. Hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế, xã hội
- Các bên kết nghĩa phối hợp, tập trung thu hút, mời gọi, kết nối với các
doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác khai thác tiềm năng, lợi thế, hỗ trợ, chia sẻ lợi
ích với địa phương và người dân miền núi.
- Hỗ trợ thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án đầu tư
vùng DTTS&MN; giúp đỡ hoàn thành một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới;
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
truyền thống; xây dựng và phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, quảng bá, giới
thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm vùng DTTS&MN gắn với phát triển du lịch
cộng đồng, sinh thái.
- Giảm dần việc tặng quà, tập trung nguồn lực hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn
cách làm ăn, tổ chức sản xuất - kinh doanh, quản lý chi tiêu tiết kiệm phát triển
kinh tế gia đình; theo đó hình thành các mô hình nhóm hộ, câu lạc bộ, tổ hợp
tác, hợp tác xã để nhân ra diện rộng, cộng đồng hưởng lợi, giúp đồng bào vươn
lên thoát nghèo bền vững.
- Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công cụ, dụng cụ sản xuất; nhà
sinh hoạt, nhà sàn truyền thống; hỗ trợ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
truyền thống đồng bào DTTS; hỗ trợ vật tư thiết bị dạy và học; y tế; giao thông
nông thôn, điện chiếu sáng đường quê, thủy lợi.
2. Hỗ trợ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo hoạt động
hiệu quả, trong đó chú trọng hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng
lực quản lý, điều hành, các kỹ năng như: tuyên truyền, vận động, tham mưu,
phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ xã,
thôn, người có uy tín; củng cố, kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng
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vũ trang nhân dân vững mạnh đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã
hội; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động xã, thôn.
3. Hỗ trợ tuyên truyền vận động
- Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng nhằm nâng
cao hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước liên quan vùng DTTS&MN.
- Hỗ trợ xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên giỏi
tuyến xã, thôn, chú trọng phát huy các Tổ Tiết kiệm - vay vốn; tạo dựng các mô
hình nhóm hộ, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật tuyến thôn gắn với chuyển giao
kiến thức khoa học, kỹ thuật, phát triển sản xuất - kinh doanh nâng cao mức
sống, xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu.
4. Hỗ trợ an sinh xã hội
Khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc; hỗ trợ việc học tập cho con em DTTS;
xây nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, xây nhà vệ sinh; thăm, hỏi tặng quà gia đình
chính sách neo đơn, gia đình có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội.
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Yêu cầu chung
- Có tổ chức giao lưu, kết nối, thu hút thêm các tổ chức, cá nhân, các nhà
hảo tâm, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ vùng
DTTS&MN.
- Để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt mục tiêu đề ra; tất
cả các văn bản liên quan thực hiện công tác kết nghĩa theo Kế hoạch này (gồm:
kế hoạch, phân công, các báo cáo...), các cơ quan, đơn vị, địa phương công khai
gửi các bên tham gia kết nghĩa và Ban Dân tộc tỉnh để theo dõi, tổng hợp báo
cáo đề xuất UBND tỉnh, Tỉnh ủy.
2. Chỉ tiêu cụ thể
2.1. Đối với các cơ quan, đơn vị được phân công nhận kết nghĩa
a) Mỗi Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh (kể cả các đơn vị trực thuộc)
+ Bình quân 10 biên chế, nhận giúp đỡ ít nhất 02 hộ nghèo/năm
+ Hằng năm hỗ trợ tổ chức tham quan học tập mô hình, gắn với hướng
dẫn xây dựng, củng cố hoặc nhân rộng ít nhất 01 mô hình/xã/năm (nhóm hộ,
CLB, tổ hợp tác...).
b) Các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng mỗi năm giúp đỡ ít nhất 10 hộ
nghèo trở lên/năm; hỗ trợ giúp đỡ ít nhất từ 200 triệu đồng/năm và có tổ chức
tham quan học tập mô hình gắn với hướng dẫn xây dựng hoặc nhân rộng ít nhất
02 mô hình/xã/năm (chú trọng ưu tiên hỗ trợ phát triển và nhân rộng mô hình
sinh kế lâu dài, bền vững).
c) Trước ngày 31/3 hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với
bên được nhận kết nghĩa, tổ chức ký kết chương trình hoặc kế hoạch thực hiện
công tác kết nghĩa; cuối năm có báo cáo sơ kết và nhận xét đánh giá đối với địa
phương miền núi được nhận kết nghĩa (các văn bản trên có gửi Ban Dân tộc).
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2.2. Đối với các huyện, xã miền núi được nhận kết nghĩa
a) 100% huyện có kế hoạch triển khai công tác kết nghĩa trên địa bàn quản
lý; có văn bản phân công, phân nhiệm theo dõi, chỉ đạo phối hợp.
b) 100% xã có kế hoạch triển khai công tác kết nghĩa trên địa bàn quản lý;
thành lập Tổ công tác kết nghĩa, có quy chế hoạt động, có phân công thực hiện
tất cả các khâu công đoạn kết nghĩa theo hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh.
c) Trước 28/02 hằng năm, 100% huyện, xã có kế hoạch hoặc báo cáo đề
xuất nhu cầu gửi bên nhận kết nghĩa để nghiên cứu thực hiện và gửi Ban Dân
tộc tỉnh theo dõi tổng hợp; cuối năm có báo cáo kết quả và nhận xét đánh giá đối
với cơ quan, đơn vị phân công nhận kết nghĩa, gửi UBND tỉnh (qua Ban Dân
tộc tỉnh).
IV. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA
1. Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương miền núi được phân công tham
gia kết nghĩa thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu nêu tại điểm 1, điểm 2, mục III Kế
hoạch này và có các yếu tố tích cực khác thì được đánh giá, xếp loại hoàn thành
xuất sắc, tốt; còn lại thì tùy mức độ hoàn thành chỉ tiêu và xét các yếu tố khác,
sẽ xếp loại khá, trung bình, yếu.
2. UBND tỉnh sẽ kiểm điểm, phê bình, không xem xét hoặc đề nghị, kiến
nghị không xem xét thi đua đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không có
chương trình, kế hoạch ký kết thực hiện hoặc có ký kết nhưng không thực hiện,
không có báo cáo. Đồng thời khen thưởng kịp thời những cơ quan, đơn vị, địa
phương có thành tích nỗi trội, xuất sắc trong công tác kết nghĩa.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn lồng ghép, nguồn trong phạm vi quyết định của Sở, Ban, ngành,
địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đảm bảo quy định về tài
chính hiện hành; các nguồn huy động đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và nguồn huy động hợp pháp khác.
VI. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Ban Dân tộc tỉnh
- Là cơ quan thường trực, theo dõi tham mưu UBND tỉnh điều hành, điều
phối, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh của các bên kết nghĩa
vượt thẩm quyền. Đồng thời chủ trì, làm đầu mối, theo dõi, khảo sát, kết nối,
kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp giữa các bên trong quá trình triển
khai thực hiện; hướng dẫn, tập huấn kỹ năng thực hiện các công đoạn kết nghĩa,
nhất là cho các xã miền núi ĐBKK, xã biên giới đất liền.
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, nhận xét đánh giá kết quả thực hiện công
tác kết nghĩa, đề xuất UBND tỉnh đề nghị hoặc xem xét thi đua, kiểm điểm đối
với các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức thuộc tỉnh, thuộc các khối thi đua
của tỉnh.
- Tiếp tục rà soát, kết nối, mời gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia
kết nghĩa hỗ trợ giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới của tỉnh.
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2. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ: Thông báo số 630TB/TU ngày 24/10/2019 kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thông báo số 661-TB/TU
ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh; nội dung Kế hoạch này và Quyết định phân công kết nghĩa của UBND
tỉnh; có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh xây dựng chương
trình, kế hoạch triển khai thực hiện, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy,
chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn biên giới; tổ chức các hoạt động
giao lưu, kết nối, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn công tác kết nghĩa giữa các
huyện đồng bằng kết nghĩa với các xã biên giới thuộc 02 huyện Nam Giang, Tây
Giang, đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực, bền vững; báo cáo, đề xuất quá trình và
kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh).
3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh)
Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tham mưu UBND tỉnh đề nghị hoặc
xem xét thi đua khen thưởng, kiểm điểm, phê bình đối với cơ quan, đơn vị, địa
phương được phân công tham gia kết nghĩa, thực hiện không nghiêm túc, qua loa,
hình thức, hiệu quả đạt thấp.
4. Các huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Tây
Giang, Nam Giang và các xã được nhận kết nghĩa
Căn cứ các chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kết
nghĩa; nội dung Kế hoạch này, chú trọng triển khai một số hoạt động sau:
- Có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể và tổ chức thực hiện đạt hiệu
quả giai đoạn 2020-2025, đảm bảo gắn kết với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm
người đứng đầu ở địa phương, đơn vị.
- Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân
hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của công tác kết nghĩa, tạo sự đồng thuận, đồng hành
hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia kết nghĩa đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo, phân công Phòng Dân tộc huyện, UBND các xã chịu trách
nhiệm chủ trì, làm đầu mối, tham mưu, quản lý, theo dõi, phối hợp thực hiện các
hoạt động, các công đoạn kết nghĩa trên địa bàn; có kế hoạch tổ chức phân công
các ban, ngành trực thuộc; các xã, thôn, cộng đồng làng, hộ, nhóm hộ, người có
uy tín, ...thực hiện kết nghĩa, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển; chủ động
mời gọi, thu hút thêm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... tham gia kết nghĩa,
cùng hợp tác, liên kết, đầu tư hỗ trợ chia sẻ lợi ích với địa phương và người dân.
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, định hướng, hướng dẫn, đôn đốc các xã
có kế hoạch đề xuất, phối hợp, tổ chức thực hiện các công đoạn kết nghĩa đảm
bảo đạt hiệu quả các chỉ tiêu của Kế hoạch này; hằng năm xem xét thi đua, kiểm
điểm, đánh giá cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc, báo cáo UBND tỉnh (qua
Ban Dân tộc tỉnh).
3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận kết nghĩa với địa phương
miền núi
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- Xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cần tập
trung phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị đối với công
tác kết nghĩa, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận, tích cực tham gia đạt kết quả.
- Thành lập Tổ công tác kết nghĩa, phân công theo dõi, tham mưu cho Lãnh
đạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với địa phương miền núi
khảo sát thực trạng, xây dựng ký kết chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện và
kiểm tra, báo cáo đánh giá kết quả, nhân rộng mô hình. (Chú ý: Chương trình, Kế
hoạch thực hiện cần nêu rõ nội dung, địa điểm, đối tượng hưởng lợi, kinh phí,
tiến độ thực hiện, giải pháp).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công tham gia kết
nghĩa, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này, bổ sung,
xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm, tổ chức ký kết triển khai thực hiện, định kỳ
hằng năm báo cáo kết quả thực hiện công tác kết nghĩa về UBND tỉnh (qua Ban
Dân tộc tỉnh) để chỉ đạo kịp thời.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, bất cập các
cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo đề xuất gửi Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp tham
mưu UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết theo thẩm quyền.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị được phân công nhận kết nghĩa với các xã miền
núi phải phối hợp, làm việc thường xuyên với Huyện ủy, UBND huyện (nơi có
các xã nhận kết nghĩa) để tạo sự đồng thuận, đồng hành trong lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành, theo dõi, quản lý quá trình triển khai thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành
tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, địa
phương miền núi được phân công tham gia kết nghĩa, các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ủy ban Dân tộc;
- TTTU, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đình Tùng

