ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỔ CHÂU
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

27/KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phổ Châu, ngày 17 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 02/03/2022 của UBND thị xã về việc
thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ ban hành
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm
nghèo bền vững trên địa bàn xã Phổ Châu đến năm 2030
Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 02/03/2022 của UBND thị xã Đức
Phổ về việc thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ
ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Đức Phổ đến năm 2030, UBND xã Phổ
Châu ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn xã đến năm 2030, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 (viết tắt là Chỉ thị số
05) đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.
- Đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 160/NQCP ngày 22/12/2021 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 (viết
tắt là Nghị quyết số 160).
2. Yêu cầu
- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung phù hợp với từng đối tượng,
nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ
bản của Chỉ thị số 05 và Nghị quyết số 160. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt phải
nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.
- Xây dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện Kế
hoạch này.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm
trong công tác giảm nghèo
- Tổ chức quán triệt và tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05, Nghị quyết số 160
và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã.
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng
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viên trong công tác giảm nghèo; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương
thân, tương ái” của dân tộc ta đối với người nghèo.
- Tuyên truyền, vận động người dân tăng gia lao động, sản xuất, chủ động vươn
lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội. Kịp thời
biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể, mô hình kinh nghiệm hay trong công tác
giảm nghèo.
- Nâng cao chất lượng Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để
ai 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, phấn đấu cùng với cả
nước thực hiện “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”.
2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo
- Tham mưu Đảng ủy ban hành nghị quyết, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo
về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.
- 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 tế - xã hội 5
năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.
3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo; tiếp cận, cung cấp
thông tin, giúp người nghèo kết nối với thị trường lao động, thị trường hàng hóa; tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát về giảm nghèo.
4. Thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách, dự án giảm nghèo
- Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025.
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
- Triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển các mô hình, dự án giảm
nghèo, phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho
người nghèo.
- Đẩy mạnh công tác tư vấn, kết nối, giới thiệu, hỗ trợ việc làm cho người
nghèo. Tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng.
- Đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm
quốc phòng, an ninh.
- Hướng dẫn, vận động 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.
5. Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo
Tập trung nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát
triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ
bản cho người nghèo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Công chức Văn hóa - Xã hội:
- Tham mưu Dự thảo nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo bền
vững đến năm 2030 để UBND xã trình Đảng ủy ban hành.
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05, Nghị quyết
160 và Kế hoạch này.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện chính sách
về giảm nghèo, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026- 2030.
- Định kỳ tham mưu UBND xã tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực
hiện báo cáo về UBND thị xã (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã).
2. Các công chức chuyên môn khác:
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND xã thực hiện hiệu quả
chính sách về giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026- 2030.
3. Các Trưởng thôn:
Tích cực vận động Nhân dân tham gia công tác giảm nghèo bền vững; vận
động đóng góp nguồn lực cho công tác giảm nghèo; giới thiệu những cá nhân, tập
thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong công tác giảm nghèo bền vững cho UBND xã
kịp thời biểu dương, khen thưởng.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị
- xã hội:
- Đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân tích cực tham gia công tác giảm
nghèo bền vững; vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài xã tiếp tục hỗ
trợ, đóng góp nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững; xây dựng nhân rộng các
mô hình tốt, sáng kiến hay về công tác giảm nghèo bền vững.
- Tổ chức các cuộc vận động xã hội, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là
công tác vận động “Quỹ vì người nghèo” cùng với Nhà nước thực hiện tốt công tác
giảm nghèo bền vững.
UBND xã yêu cầu các Trưởng thôn, cán bộ, công chức, các đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh
khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND xã để điều chỉnh cho phù hợp./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- UBND thị xã (bc);
- Phòng LĐ-TB&XH thị xã;
- Đảng ủy xã; Thường trực HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các đoàn thể CT - XH xã;
- Các Trưởng thôn;
- Lưu: VT.

Lê Văn Thái
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