
TNH UY BAK NONG BANG CQNG SAN VIT NAM 

s L3 -NQ/TU 

NGH! QUYET 
V cong tác giãm nghèo bn v&ng giai don 2021 - 2025 

và d!nh  hu*ng dn nãm 2030 

Thrc hin Chi thj s 05-CT/lW, ngày 23/6/2021 cüa Ban Bi this v tang 
cuàng s1r lãnh do cüa Dãng di vâi cong tác giãm nghèo bn vCrng dn nAm 2030; 
Nghj quyt Di hi di biu Dãng bc tinh ln thu XII nhim k' 2020 - 2025; 
Chisng trInh hành dng thigrc hin Nghj quyt Di hi di biu toàn quc 1n thir 
XIII cüa Dâng, Ban Chap hành Dáng b tinh ban hành Nghj quyt v cong tác 
giàm nghèo bn vng giai do?n 2021 - 2025 và djnh hithng dn näm 2030 thu sau: 

I- BANH GIA T!NH H!NH THIJt HIN CHIYØNG TRiNH MVC 
TIEU GIAM NGHEO BEN VUNG, GIAI DOeN 2016 - 2020 

Thôri gian qua, cong tác giãm nghèo bn vrng dä ducic các cp, các ngành và 
các dja phrnmg trin khai thirc hin quyt 1it, dng b và hiu qua bang nhng 
chuang trInh, k ho,ch, giái pháp, chInh sách h trçl cii th& thit thirc, phü hqp vâi 
tInh hInh thc tin cüa tinh Dk Nông và dâ &rçic cá h thng chInh trj và toàn xä 
hi tIch circ hung 1rng tham gia. Dc bit là Chi.rong trInh miic tiêu quc gia (sau 
day vit tt là MTQG) giám nghèo bn vng, phong trào thi dua "Däk Nông chung 
tay vi ngtthi nghèo, không d ai bj bô 1.i phIa sau" và các chInh sách h trq giám 
nghèo chung dã mang 1i nhüng hiu qua dáng ghi nhn. Qua do, giüp cho t 1 h 
nghèo cüa tinh giãm tir 19,26% näm 2015 xung cOn 6,98% näm 2020, (giai don 
2016 - 2020 giám t 1 h ngheo 12,28%, bInh quân m6i näm giâm trên 2,4% vi.rçYt 
m1ic tiêu d ra tai  Nghj quyt s 04-NQ/TU, ngày 27/7/2016 cüa Ban Chap hành 
Dãng b tinh Dk Nong). ' thirc, trách nhim cüa can b, dãng viên và ngui dan 
trong cOng tác giãm nghèo duqc nâng len. Vic huy dng, 1ng ghép các ngun lirc 
thirc hin mic tiêu giãm nghèo dã ducic tang cumg. Các chInh sách giâm nghèo 
dtrcc các ngãnh, dja phuong ti cht'rc thirc hin kjp thii, nhiu dja phtrang có each 
lam hiu qua. Các xA, thOn dc bit khó khän dã dugc isu tiên du tu phát trin co 
sâ h t.ng, phát trin san xu.t, da dng hóa sinh k và nhân rng mô hInh giâm 
nghèo. H nghèo, h cn nghèo dA duçc h trçi các diu kin d câi thin thu nhp 
thông qua chInh sách h tror phát trin san xut, to vic lam, disqc tip cn các 
djch vit xã hi co bàn d dam bão cuc sang theo humg toãn din. H thoát nghèo 
bn vtrng tip tic duqc dng viên, tip suc, h trç v y t, giáo diic, h trq vay vn 
vii lAi suit uu däi. 

DkNong, ngày4f tháng 12 nám 2021 
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Tuy nhién, ben cnh nhing két qua dat  thrc, cong tác giám nghèo cüa tinh 

v.n can tn tai, h?n ch, do là: t' 1 h nghèo cUa tinh van cOn cao han mirc bInh 

quân chung cüa khu virc Tây Nguyen, nht là dng bào dan tc thiu so tai ch; két 

qua giâm nghèo chua tht sr vüng chic, nguy ca tái nghèo và phát sinh nghèo mài 
cOn cao. Cong tác rà soát, xác djnh ho nghèo, h cn nghèo a mt s dja phiiang 
chra chInh xác do can bô rà soát cOn n nang, mt s ngthi dan cOn tu tu&ng trông 

ch? 1i vào chInh sách h trçi giãm nghèo cCia Nhà nuóc. Cong tác lãnh do, chi 
do và t chi'rc thirc hin 4i mt sé, dja phuang chua that  sii quyt 1it. Các tO chrc, 
doàn th vn chua trin khai mt cách dng b vic thrc hin phân cong ciii the 

doàn vien, hi vien cOa t chrc mInh giOp dr các h nghèo yuan len thoát nghèo. 
Cong tác phi hçip giüa các cp, các ngânh cfing nhu vic 1ng ghép gi1ra các 
chuung trInh, dr an phát trin kinh t - xa hi vâi chuong trInh giám nghèo bn 
vftng thiu gãn kêt, dng b. Ngun lc d.0 tu cho cong tác giâm nghèo cOn han 
ch& chInh sách h trçl giãm nghèo cOn dan trâi, mt s chInh sách cOn mang tInh 
bmnh quân. Nhân thrc và trách nhim cüa can b, dâng viên và Nhân dan & mt s 
nai, nht là a các dja bàn dc bit khó khan, vOng dan tc thiu s v thrc hin 
m1ic tiéu giâm nghèo bn vthig cOn hn ch. 

Nguyen nhân cüa nh&ng ton tai,  han ch trong cong tác giám nghèo th&i gian 
qua chü yu là do các nguyen nhân khãch quan và ni tai  sau: diu kin kinh t - xa 

hi cüa tinh cOn nhiu khó khãn, nht là di vâi khu vrc vOng sâu, viing xa, vüng 
dng bào dan tc thiêu so; thiên tai, djch bnh thu&ng xuyén xãy ra. Dan di cu t11 
do mc dü dã duçic kim soát, không gia tang trong nhUng näm g.n day, tuy nhiên 
v.n cOn mt so luçing l&n h dan di cir tir do dà dn tir nhtkng näm trrnrc chua duac 
b trI n dlnh,  gay khO khAn han trong cong tác giàm nghèo. Cp üy, chInh quyn 
va ngu&i drng dAu a mt s dja phuang chua phát huy ht vai trO, trách nhim d 
tp trung lath dao,  chi  dao  quyt lit và dâu tis dung mi.'xc cho cong tác giâm nghèo 
bn ving. Cong tác kiém tra, dánh giá kt qua thrc hin các chInh sách giâm 
nghèo cOn hn ch. Cong tác thông tin, tuyén truyn, vn dng chua da dng, 
phong phü, hiu qua chiia cao. Mt b phãn can b lam cong tác giâm nghèo nàng 
hrc han ch. Cong tác phi hçp gifla các d.p, các ngành và các t chi'rc chinh trj - 
xã hi chi.ra di vào chiu sâu, chixa thu&ng xuyén chia sé thông tin thirc hin và 
trong kim tra, dánh giá kt qua thirc hin các chinh sách giâm nghèo. Trong giai 
doan vüa qua, cOn nhiu chInh sách h trg tr%rc tip cho hO ngheo mang tinh bao 
cp, thiu diéu kin rang buc, chua ducic tich hçip, hi.rOng dan. Ngun hsc huy 
dông cho thirc hin cOng tác giám nghèo chira dáp üng yeu cu dt ra. 
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II- QUAN DIEM, MIJC TIEU GIAM NGHEO GIAI 003N 2021 - 2025 

VA D4NH HU'ONG DEN NAM 2030 

1. Quan dim 

Bào dam an sinh xã hi và giám nghêo bn vng là mt trong nhing nhim 
vi tr9ng tam cüa Bang b, chInh quyn và Nhân dan trong tinh nh&m cái thin và 
nãng cao d&i sang vt ch.t - tinh th.n cho h nghèo, h cn nghêo và di ttrçing có 
hoàn cãnh khó khän khác; dja bàn thoát khói tInh trtng khó khàn, xây dirng tiêu chI 
nông thôn mâi; th%rc hin mtc tiêu phát trin bn vtng, gop phn thüc day tang 
tnr&ng kinh t cüa tinh trong nhUng näm tth. 

Cong tác giãm nghèo phái theo dja chi, theo nguyen nhân can c, theo nguyen 
vçng và dung thirc chat, không chy theo thành tIch. Xãy drng các chInh sách dc 
thu h trçY, dng viên, câi thin nâng cao m1rc sng cho nhóm h nghèo din bão 
trq xâ hi, ngithi có công, nhóm h nghèo là ngi.thi dng bào dan tc thiu s tai 
ch d tto ca hi cho ngu&i dan, di tuçlng yu th duc thii hu&ng các phüc igi xã 
hi, phát trin bInh dng, thu hçp khoàng cách giàu nghèo, trInh d phát trin gitra 
các dan tc. 1Ju tiên h trçl dAu tu cho cong dng, nhóm h có lien kt, theo chui 
giá trj, các dir an giãm nghèo hiu qua. 

Xã hi hóa cong tác giãm nghèo, cn phài huy dng sirc mnh cüa toàn xã hi 
cüng vi sr du tu, h trq cüa Nhà nuc. Kêt hçip ch.t chë giüa chInh sách giãm 
nghèo vOi phát trin kinh t - xã hi và quc phông, an ninh. 

2. Myc tiêu 

2.1. Myc tiêu tng quát 

Tip tiic th%rc hin hiu qua mic tiêu giãm nghèo da chiu, bao tthm, bn vüng; 
giãm dn khoãng each giàu nghèo giUa các dja phumg; hn ch tái nghèo và phát 
sinh nghèo mói; h trg ngithi nghèo vuçit len müc sang ti thiu, tip cn My dü cac 
djch vi xA hi c bàn, nâng cao chit luvng cuc sang và tang cung Mu tu kt câu 
h tAng cho các xA, thôn nghèo nh&m sam thoát khOi tlnh trng dc bit khó khän; 
h trçi dào tao ngh& tto vic lam, XuAt khAu lao dng, tto sinh k và tip cn cac 
djch vi xä hi cci bàn cho nguai nghèo; câi thin dn sng v.t chAt - tinh thAn cUa 
nguai dan, gop phAn dam báo an sinh xa hi và giãm nghèo bn vUng, hoàn thành 
ml:lc tiêu phát trin kinh t - xã hi giai don 2021 - 2025. 

2.2. Myc tiêu cy th 

- PhAn Mu bInh quân hAng näm giàm t' 1 h nghèo ti's 3% trâ len, riêng dng 
bào dan tc thiu s ti ch giãm tr 5% trO len theo chuAn nghèo da chiu giai don 
2021 - 2025, nhm huàng Mn và gop phAn dt milc tiêu Nghj quyêt Dai  hi di biu 
Bang b tinh iAn thu XH dA M ra, dtxa DAk Nông "trà thành tinh trung bInh khá vào 
nám 2025 và tinh phát triên khá vào näm 2030 cüa vüng Tây Nguyen". 
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- 100% h nghèo, h cn nghèo thiu ht v tiêu chI thu nhp duçc h trçY Va to 

diu kin phát trin san xut, dào tao  ngh&  tao vic lam n djnh d tang thu nhp. 

- 100% ho nghêo, h c.n nghèo thiu ht v các djch vii xa hi co ban sê 
dircic h trçl mt phn d tirng bithc cãi thin và tip cn các djch vi v vic lam, y 
t& giáo dc, nhà a, nuâc sinh hoat  và v sinh, tip c.n thông tin. 

- Trin khai thirc hin chInh sách xã hi dng b, có tr9ng tam, trong diem; 
thirc hin chinh sách h trçY Co diu kin gn vai dôi tiiqng, dja bàn và thai han  thii 
huang nhm tang cuang co hi tip c.n chinh sách. 

III- NHI1M VU VA GIAI PHAP CHU YEU 

1. Tang ctrmg cong tác Iãnh do, ch do, diu hành thiyc hin cong tác 
giam ngheo ben virng 

TAng cuang sir lãnh dao,  chi dao cüa các cap üy dáng, chi dao,  diêu hành cüa 
chInh quyn, ph& hcip thrc hin cüa Mt trn To quc và các to chirc chInh trj - xã 
hi, phát huy vai trO cüa ngthi drng du cp iiiy, chinh quyn và thu tru&ng các Ca 
quan, don vi lien quan trong triên khai thc hin cong tác giám nghèo bn vUng. 

Các cp üy dãng, chInh quyn, Mt trn T quc và các t chüc chInh trj - xã 
hi xây drng chucing trInh, k hoach ci th& phü hcip vai tInh hInh thrc tin va 
chi.'rc nAng, nhim vii d thirc hin cong tác giâm nghèo bn vng; dng thai, thirc 
hin sir phãn cong rô trách nhim cho các dng chI cp üy vién phii trách, theo dôi, 
chi dao trên trng linh vrc cii th. Gn nhim vi giâm nghèo d dánh giá mrc do 
hoàn thành nhim vii cüa cp üy, chInh quyn các cp d cong tác giám nghèo 
duçic thrc hin ding b. 

TAng cu&ng hot dng giám sat và phân bin xa hi cüa Mt trn T quc và 
các t chüc chInh trj - xA hi trong cong tác giám nghèo bn vng; dng thai, tip 
tic phát dng các phong trào, cuc v.n dng d huy dng ngun 1irc, sir tham gia 
huàng rng cüa hi viên, doàn viên và các tang lap Nhân dan trong cong tác giãm 
nghèo bn vUng. 

2. Dy mnh cOng tác tuyên truyn, vn dng thrc hin cong tác giãm 
nghèo bn vü'ng 

Tang cirang vâ tip tiic dy mnh hon nira cOng tác tuyên truyn, ph bin 
v tip cn nghèo da chiu, v mçic tiêu giám nghèo bn vtrng vâi phucmg pháp 
và cách lam phu hqp, tao  sir dng thun, chung tay vi ngtthi nghèo cña câ h 
thng chInh trj và Nhân dan trong trin khai thirc hin mi,ic tiêu giâm nghêo bn 
vrng giai doan 2021 - 2025 trên dja bàn tinh D.k Nông. 

Phát huy vai trô cüa Mat  trn To quôc, các t chüc chInh tr - xa hi, cá 
quan thông tn báo chI, nht là vai trô cüa nglx&i có uy tin trong dng bào dan tOc 
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thiêu so tii ch trong cong tác tuyên truyn, vn dng d thay di nh.n thrc cüa 
dng bào dan tc thiu s tai  ch trong thc hin chü trwYng phát huy ni 1irc, 
thoát nghèo ben vüng; khai dy chI chü dng, vi.rcin len cüa ngithi nghèo; giüp 
cho h nghèo nhn thirc &rçlc trách nhim thoát nghèo là trách nhim chInh cña gia 
dinh, Nba ni.rOc và xã hi chi h trq mt phtn các diu kin cn thit d thirc hin 
ké hoach  thoát nghêo ben vfrng; tO chirc tuyên truyn, 4n dng các t chüc, cá 
nhân, doanh nghip cüng chung tay h trçl, sé chia d ngiiäi nghèo vi.xcm len thoát 
nghèo, phân cong các hi viên, doàn viên theo dôi, giüp dör hi viên thuc h 
nghèo, ht cn nghèo vuon len thoát nghèo. 

Tip tiic thrc hin t& các phong trào "Dk Nông chung tay vi ngu?i nghèo, 
không d ai bj bO li phIa sau" và các cuc vn dng giüp d ngtr1i nghèo, hi viên 
nghèo do các cp, các ngành, hi, doàn th phát dng. 

3. Tang cirông cong tác quãn 1 Nba nutc; hoàn thin tO chü'c b may và 
co' ch diu hành 

Nâng cao chit h.rçng hott dng cüa Ban Chi do trong cong tác giãm nghèo 
bn vü'ng, ban hành Quy ch hoat dng, phân cong nhim vv, dja bàn phi trách ci 
th d chi dao,  diu hành cong tác giãm nghéo trên dja bàn tinh. Kin toàn t chirc 
b may, can b lam cong tác giãm nghèo các cp dam bàn thng nhAt, dü nang hrc, 
hot dng chuyên nghip, tham muu thrc hin hiu qua cong tác giâm nghèo ben 
v&ng, dáp üng yêu câu. 

Thc hin phân cp v ngun lrc, v t chi.rc thrc hin cho c.p ca sâ dê chü 
dng t chüc thirc hin, cp tinh và cp huyn chi phân b& huóng dan, kim tra, 
giám sat và dánh giá tinh hInh, kt qua thirc hin. 

4. T chfrc trin khai thirc hin dng b, kjp thô'i, hiu qua các churng 
trmnh, dir an h trçr giãm nghèo 

Các cap, các ngành, dja phucing xay drng chi..ro'ng trinh, k ho.ch thrc hin 
Chiiong trInh MTQG giãm nghèo bn v&ng giai don 2021 - 2025 cii th& phii hçip vri 
chrc näng, nhim vii &rçlc giao và diu kin th1rc tin g.n vOi thirc hin quy ch dan 
chü, tang cuing phãn cp cho ci so d chü dng 1p k hoach, quãn l diu hành và 
t chüc thirc hién. 

Trin khai thirc hin dng b, kjp thai, hiu qua Chuang trInh MTQG giám 
nghèo bn vUng lng ghép vOi Chuong trInh MTQG xãy dimg nông thôn mOi và 
Chucmg trInh MTQG phát trin kinh t - xä hi vüng dng bào dan tc thiu s 
và min niii giai don 2021 - 2030 cüng vOi các chumg trInh, du an khác triên khai 
trén dja bàn. Dc bit uu tién thrc hin các dir an h trçi phát triên san xuât, da 
dng sinh k vOi các chInh sách phát trin kinh t - xã hi cüa tinh. 
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Thirc hin t& cong tác rà soát ho nghèo, ho cn nghèo h.ng nãm và giai doan 

2021 - 2025 theo chun nghèo tip cn da chiu cüa ChInh phU; xây dmg di ngü 
rà soát vién có chit lucmg d t chüc thrc hin cong tác rà soát h nghèo, ho cn 
nghèo dam báo kt qua chInh xác, dung thirc trng; thirc hin phuong pháp quán 1 
h so h nghèo, h cn nghèo hqp l, khoa hoc lam cc sâ dê xuât các giâi pháp ho 
trçl phü hçp theo tüng nhóm h nghèo, tüng di tuçmg; có bin pháp quyêt 1it, 
cuong quyt di vth các ht có dii diu kin t chrc san xuât, hçc t.p, lao dng 
nhung có tu tithng trông chi thii hurng chInh sách. Tang cuông ung ding cOng 
ngh thông tin, thrc hin cong khai, minh bach,  dan chii trong Cong tác giâm 
nghèo bn vimg. 

Thirc hin dng b các giâi pháp bô trI on djnh dan di cix t do theo Nghj 
quyt s 22/NQ-CP, ngày 0 1/3/2020 ciia ChInh phii ye n djnh dan di cu tir do và 
quân l, sü dung d.t có nguôn g& tr nông, lam trurng. 

5. Xãy dirng và nhãn rng các mô hInh giãm nghèo hiu qua; h trçr các 
diu kiin phát trin kinh t, to vic lam, cãi thin chat Iuqng sng d giãi 
quyt thiu hçit v thu nhâp Va thiu hiit các dlch  vy xã hi co bàn cho h 
nghèo, cn nghèo 

Thiic hin hiu qua CáC co ch, chInh sách h trq, phát triên các mô hInh hqp 
tác xâ, t hcip tác dânh cho h nghèo, h cn nghèo, ho m1i thoát nghèo; khuyn 
khIch các cá nhân, h gia dInh lam an giOi, có uy tin trong cong  dng tham gia d 
giip dO, htrâng dn cho nguèi nghèo, h nghèo h9c tip, lam theo tIr các mô hInh 
san xut, sinh k hiu qua; h trcl phát trin các mô hInh lien kt chui giá trj trong 
chãn nuôi gia siic, gia cAm, trng cay nông nghip chii hrc, duqc lieu; xây drng, 
trin khai cac mO hInh v phát trin du lch nOng thôn (du ljch cong  dng, du ljch 
nOng nghip trái nghim, sinh thai g&n v6i Cong viên dja chAt toàn cAu Dk Nông), 
phát trin san phAm dc sc ciia dja phuong hixàng tâi tiéu chuân san phAm 
OCOP,... phii hçip vài diu kin tir nhiên, van hóa, xa hi a tüng da phi.rcmg. 

Thrc hin t& các chInh sách h trçi: dào tao  ngh&  t?o  vic lam, xuât khâu 
lao dng và tip cn các djch vi1 xà hi co ban v y t, giáo djc, nhà &, nthc sach, 
v sinh, thông tin cho ngix&i nghèo theo quy djnh ciia Trung ixong và chInh sách 
dc thu ciia tinh. 

Tang cirang trin khai chInh sách tin ding ixu dãi dành cho h nghèo, h cn 
ngheo, hO mâi thoát nghèo và các di t1sng chInh sách khác; tp trung rà soát, stra 
di, b sung, ban hânh co ch chInh sách lien quan dn tin diing chInh sách xã hi 
nhAm huy dng, quãn 12 và str ding có hiu qua ngun 1irc tin dirng chInh sách xâ 
hOi; gn hot dng tin ding ixu dãi yâj các dix an san xuAt kinh doanh, t?o  sinh k, 
yjéc lam cho ho nghèo, h c.n nghèo, ho mói thoát nghèo. 
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6. Huy dng ti da ngun hyc thtrc hin cong tác giãm nghèo bn vfrng, xãy 

ding ban hành các chInh sách dc thã; tnt tiên tp trung ngu1n Iijc giãm nghèo 
ti các d!a  bàn tr9ng dim (thôn, bon, buôn), các huyn có t J h nghèo cao, 
vüng dan tc thiu s trên dja bàn tinh 

Tp trung ngun lirc th%rc hin cong tác giãm nghèo t?i  các dja bàn trong dim, 
ru tiên b trI ngân sách Nba nuOc kjp thai, dü d thirc hin chInh sách h trq giãm 
ngheo tti các dja bàn thôn, bon, buôn trçng dim, vüng dng bào dan tc thiu s; 
tang cu&ng Mu tu cci sâ h tAng thi& yu phiic vi cho san xuAt và dan sinh ti huyn 
có t 1 h nghèo cao; h trçi phát trin san xuAt, xây dijng các mô hInh giàm nghèo, 
da ding hoá sinh k, gop phAn thrig thu nhp và nâng cao dai sng cho nglxôi dan 
trên dja bàn dc bit khó khän. Trin khai có hiu qua Chi.rong trmnh s 26-CTr/TU 
cüa Ban Thi.thng vj Tinh üy v nâng cao d&i sang vt chAt - tinh thAn cho ngtthi 
dng bào dan tc thiu sé trên dja bàn tinh gn vth Chrnmg trmnh MTQG giâm 
nghèo bn vng, Chi.rcmg trmnh MTQG xây dimg nông thôn mâi. 

Nghiên ciru xây drng và ban hành chInh sách dc thu cüa tinh d cüng vi h 
thng chInh sách giãm nghèo cüa quc gia dAy manh  thirc hin mvc  tiéu giàm 
nghèo bn v&ng nh.m h trq cho các di tuçlng: h mói thoát nghèo, h nghèo 
dng bào dan tc thiu s ti ch& nguai cao tui, h nghèo bão trci xâ hi t.i cong 
dng phü hqp vâi diu kin kinh t cüa tinh. 

Huy dng da dng hóa các ngun lirc d thrc hin hiu qua các chung trinh, 
chInh sách giâm nghèo, khuyn khIch thoát nghèo bn vtrng. Th%rc hin hiu qua 
các chInh sách thu hut, khuyn khIch doanh nghip, nguà'i dan Mu tu vào các vüng 
sâu, vüng xa, vüng dan tc thiu s nhim khai thác tim nang, lçii th, tto di&u kiên 
giãi quyt vic lam, thu nhp ti ch cho ngithi dan. 

Lng ghép d sü diing hiu qua các ngun vn cüa các chuong trInh, dir an 
trên cüng dja bàn, ngun 1irc huy dng trong th chirc thc hin dir an, chInh sách 
giãm nghèo, khuyn khich thoát nghèo, nhAt là gn vài hot dng h trçl phát trin 
san xuAt, da dng sinh k và nhân rng mô hlnh giám nghèo d dt miic tiêu giâm 
nghèo bn vüng. 

Tip tiic 4n dng các doanh nghip có tim hrc kinh t trong và ngoài tinh 
giüp di các xA nghèo, huyn nghèo phát trin kinh t - xà hi, phiic vi mvc  tiêu 
giâm nghèo bn vftng, tru9c mt có 12 xà dc bit khó khän cAn 4n dng mi 
doanh nghip dc Mu 01 xã dc bit khó khàn. Ngoài ra, phân cong các ca quan, 
dcin vi (cAp tinh, huyn, xã) kt nghia, giüp d xA nghèo theo chüc näng, nhim vi 
và khã nàng huy dng ngun 1irc cüa co quan, dan vj mirth d tang cir&ng ngun 
hrc cho giãm nghèo, tao  diu kin giãm nghèo bn vrng; phân cong can b, dãng 
viên nhn h trq, giüp di h nghèo. 
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Hng näm, uu tiên can di b trI ngun vn ngân sách dla ph1xcmg Uy thác 

sang Ngãn hang chinh sách xã hi dé dam bão nhu cAu nguôn von cho vay h 
nghèo, h cn nghèo, h m9i thoát nghèo và các dôi tuclng chInh sách khác. 

7.Tãng cuông cong tác dào to, tp hun, kim tra, giám sat, dánh giã 

cong tac gram ngheo ben vung 

Chü tr9ng cong tác dào tao, bi duông nâng cao näng 1irc cho can b theo dôi 
cong tác giâm nghèo & các cp, nht là can b & cp xà, thôn. Phân cong cu the co 

quan, dcm vj, can b, dàng viên theo dOi, ph trách d chi dao,  huàng din, giiip dr 
các dêifvng; dng th&i, kjp th&i so kt, tng kt dánh giá tInh hInh, kêt qua thirc 
hin; biu di.rong, khen thuâng, dng viên Ca nhân, tp the diên hInh, guang mâu 
trong thrc hin cong tác giâm nghèo bn vtrng. 

Các cap üy dáng di.ra ni dung giám nghèo ben vrng vào Nghj quyêt ccia cap 
mInh, dng th&i có k hoach kim tra vic thirc hin Nghj quyt cüa Dâng v 
Chrcing trInh h trçY giãm nghèo djnh kS'  và hang nãm. 

Phát huy vai trô giám sat cüa Mt trn T quc, các hi doàn th a các cp và 
Nhân dan. Dua ni dung giám sat Chuong trInh giám nghèo bn vng vào Chucing 
trInh cOng tác h.ng nàm cüa co quan, don vj, t chrc. 

ChInh quyn các cp thithng xuyên chi do, thè.nh 1p các doàn, t cOng tác d 
tO chirc kim tra, giám sat dánh giá tInh hInh, kt qua thrc hin Chxong trInh theo 
diing thm quyn và quy djnh ciia cp trén. 

IV- TO CHUt THITC HIN 

1. Ban Thix&ng vi Tinh üy lãnh dao,  chi do các cp üy, chInh quyn, Mt 
trn T quc và các doàn th chInh trj - xâ hi trin khai thirc hin Nghj quyt. 

2. Dâng doàn I-IBND tinh lãnh dao  HDND tinh, Ban can sr dãng TJBND tinh 
lãnh dto LJBND tinh chi do trin khai xây drng và thirc hin Nghj quyt b&ng k 
hoch, chixong trInh hãrih dng, các co ch& chInh sách, d an, dr an phü hçip vâi 
tInh hInh thirc t& bào dam tInh khã thi và dt các m11c tiêu d ra. 

3. Các ban dâng Tinh üy, dãng doàn, các huyn üy, thành üy, dáng üy trirc thuc 
theo chirc näng, nhim vv tin hành xây dmg k hoach trin khai thirc hin Nghj 
quyêt. 

4. Ban Tuyên giáo Tinh Ciy xây dmg k hoch phô biên, quán trit Nghj 
quyêt; chi dao,  djnh hràng CáC co quan báo chI lam t& cong tác thông tin tuyên 
truyn ni dung Nghj quyt dn can b, dãng vién và Nhân dan. 

5. Uy ban Mt trãn To quôc Vit Nam tinh, các t chrc chinh tn - xã hi phát 
huy vai trô giám sat, dy mnh cong tác vn dng Nhân dan tIch circ tham gia thrc 
hin cong tác giám nghèo bn vrng trên dja bàn tinh. 
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6. Ban can slrr dáng UBND tinh chü tn, phM hqp v&i các ban dáng cüa Tinh 

üy, Van phông Tinh üy huàng dan, theo dôi, kim tra, don d& vic to chirc thirc 
hin Nghj quyt; tham mini cho Tinh iiy chi do tin hành sci kt, tng kt, dánh 
giá kt qua thirc hin Nghj quyt. 

Nghj quy& nay ph bin dn chi b./. 

Nyinhân:  
- Ban BI thu Trung lrang Dâng, 
- Các ban dáng Trung uong, (báo cáo) 
VAn phàng Trung uang Dãng, 

- Các dông chI Tinh üy viên, 
- Các ban dâng, ban can s1r dâng, 
clang doàn, dâng Ciy tr%rc thuOc Tinh üy, 
- Mt tr.n To quôc vâ các to chirc doàn the tinh, 
- Các sâ, ban, ngãnh, 
- Các huyn üy, thánh üy, 
- Lisu VAn phông Tinh üy (TH,L). Ngô Thanh Danh 
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