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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND
tỉnh và Kế hoạch số 108-KH/HU, ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ
Huyện ủy Tây Hòa về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.
Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh
về việc thực hiện Nghị quyết 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến
năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Kế hoạch số 108-KH/HU, ngày
14/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa về việc tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; UBND
huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số
160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị
quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ) và Kế hoạch số 62/KHUBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 160/NQCP ngày 22/12/2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 108-KH/HU, ngày
14/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách
nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, người
lao động trong các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và Nhân dân đối với
công tác giảm nghèo bền vững, xác định giảm nghèo góp phần xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh, tạo động lực cho phát triển bền vững của Huyện, phát
triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là
trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới.
2. Yêu cầu:
- Xác định rõ vai trò của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn đối với công tác giảm nghèo bền vững.
- Tổ chức quán triệt các nội dung phù hợp với từng đối tượng, thành phần,
từng địa bàn xã, thị trấn nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm
vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày
22/12/2021 của Chính phủ, Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 16/3/2022 của
UBND tỉnh, và Kế hoạch số 108-KH/HU, ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ
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Huyện ủy Tây Hòa và Kế hoạch này; việc tổ chức quán triệt phải nghiêm túc,
thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Mục tiêu: Huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính
trị và toàn xã hội thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước về giảm nghèo bền vững, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ
hộ nghèo bình quân 1%/năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII,
nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật
chất, tinh thần của Nhân dân.
2. Nhiệm vụ và giải pháp:
2.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công
tác giảm nghèo
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của
cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; phát huy
mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc ta đối
với người nghèo.
- Vận động, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm
trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại
vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội; tham gia các cuộc thi, các tác phẩm báo
chí viết về công tác giảm nghèo do ngành cấp trên tổ chức.
- Tích cực tuyên truyền về công tác giảm nghèo, kịp thời giới thiệu các cá
nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững.
- Hưởng ứng, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung tay
vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường,
phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người
dân và cộng đồng.
2.2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo bền vững
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông
thôn mới và đô thị văn minh; xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn,
nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên,
lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công
bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo trong các chương
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, kế hoạch phát triển kinh tếxã hội 5 năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
2.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo
- Thực hiện chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục
tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp
cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.
- Đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, tăng cường các chính sách hỗ trợ
có điều kiện, bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động, chính

3

sách trợ giúp pháp lý; khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản
xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có
sự tham gia của các hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ phát triển các mô hình giảm
nghèo, phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp nhằm tạo việc làm, sinh kế, thu
nhập cho người nghèo; hỗ trợ các mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng, an
ninh.
- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, kết nối, giới thiệu, hỗ trợ việc làm cho người
nghèo, người dân trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động đưa người lao động
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách về nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo;
chính sách nước sinh hoạt hợp vệ sinh, vệ sinh nông thôn cho người nghèo, người
đồng bào dân tộc thiểu số.
- Tăng cường triển khai chính sách tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định.
- Đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết
nối, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và các xã có
nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.
- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện di dời dân cư, bảo đảm
sinh kế bền vững và an toàn cho dân cư tại các vùng thường xuyên chịu tác động
của thiên tai, dịch bệnh.
- Giải quyết đất sản xuất, đất ở phù hợp, tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ
y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã
hội khác cho người nghèo, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số.
- Hướng dẫn, vận động các xã, thị trấn xây dựng mô hình hợp tác xã, tổ
hợp tác, tổ tự quản, hộ gia đình thoát nghèo, sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi tiêu
biểu.
- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 483-KL/HU, ngày 01/11/2018 của Ban
Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện mô hình “cơ
quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức giúp đỡ hộ nghèo” và Thông báo số 39-TB/HU, ngày 27/11/2018 của
Huyện ủy Tây Hòa về việc phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thị trấn, hộ
nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng, nhân rộng
các mô hình tốt, sáng kiến hay về giảm nghèo bền vững.
2.4. Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm
nghèo
- Tích cực vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đóng góp
nguồn lực; huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo
bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ưu tiên nguồn lực
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình
xây dựng nông thôn mới theo hướng tích hợp với các chương trình, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2030; thúc đẩy việc huy động, sử dụng hiệu
quả các nguồn lực cho công tác giảm nghèo.
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- Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, tạo
việc làm, sinh kế, nâng cao thu nhập và hỗ trợ tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội
cơ bản cho người nghèo.
2.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm
nghèo
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về giảm nghèo. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ
quan quản lý nhà nước về giảm nghèo ở huyện, xã theo hướng tập trung, thống
nhất đầu mối quản lý; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan
và UBND các xã, thị trấn trong thực hiện công tác giảm nghèo.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo, cung cấp thông tin giúp người
nghèo kết nối với thị trường lao động, thị trường hàng hoá.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh huyện
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy
mạnh tuyên truyền về công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng phong phú, chất lượng; kịp
thời giới thiệu các cá nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong công tác
giảm nghèo bền vững.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan căn cứ chức năng,
nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững đến năm
2030 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp đẩy mạnh
công tác vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia công tác giảm nghèo
bền vững và chủ động giám sát công tác này trên địa bàn huyện;
- Vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tiếp tục
hỗ trợ, đóng góp nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững; khuyến khích các
doanh nghiệp giúp đỡ cho các xã còn nhiều khó khăn; vận động các hộ khá giả có
điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo; xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng
kiến hay về giảm nghèo bền vững.
- Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động xã hội, phong trào thi đua yêu
nước, trọng tâm là cuộc vận động “Vì người nghèo”, cùng với Nhà nước thực
hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu Đảng ủy Kế hoạch triển khai
thực hiện Kế hoạch số 108-KH/HU, ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ
Huyện ủy Tây Hòa về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
giảm nghèo bền vững đến năm 2030; cụ thể hóa việc triển khai Kế hoạch này
đến năm 2030; đồng thời, hằng năm xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.
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- Thực hiện các chính sách giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tế của
từng xã, thị trấn; vận động cán bộ, công chức, người lao động giúp đỡ hộ nghèo,
địa bàn khó khăn.
- Đề xuất khen thưởng, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc; xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong quá
trình thực hiện công tác giảm nghèo theo quy định pháp luật.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện trên địa bàn, tổng
hợp báo cáo gửi UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để
tổng hợp.
5. Giao Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp
với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan và Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn hằng năm tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể và
hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt các chính sách, giải pháp về công tác giảm nghèo
bền vững đến năm 2030 trên địa bàn huyện; kiểm tra, giám sát, đánh giá, triển
khai, thực hiện kế hoạch này; tổng hợp kết quả tham mưu UBND huyện báo cáo
UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định./.
Nơi nhận:
- Sở Lao động - TB&XH;
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban thường trực UBMTTQVN huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

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

Phan Công Trinh

