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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bảo Lộc, ngày 10 tháng 8 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bền vững
đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
----Thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 14/12/2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về
triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo
bền vững đến năm 2030”, Thành ủy Bảo Lộc xây dựng Chương trình hành động
thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Triển khai thực hiện cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương,
của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền
vững đến năm 2030”.
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, trách nhiệm của
các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững. Tăng
cường công tác phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện các chương trình, chính sách, dự án
giảm nghèo.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo
đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, hỗ trợ người nghèo, hộ
nghèo vươn lên trong cuộc sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn
nghèo đa chiều quốc gia. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có
thành viên là người có công với cách mạng, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
2. Yêu cầu:
Xác định giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của
Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân nhằm cải thiện và nâng cao đời sống
vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó
khăn, là điều kiện để bảo đảm cho sự phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.
Huy động tối đa các nguồn lực xã hội đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh
doanh…nhằm tăng cường nguồn lực cho sự đóng góp của các tổ chức cá nhân
tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa
bàn thành phố Bảo Lộc.
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3. Mục tiêu:
3.1. Mục tiêu tổng quát:
Thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn
chế tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện
đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo
tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh
hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính
sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống, đảm bảo hài hòa giữa phát triển
kinh tế và an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
thành phố giai đoạn 2021-2030.
3.2. Mục tiêu cụ thể:
- Giai đoạn 2021- 2025: Giảm từ 0,1% đến 0,13% hộ nghèo theo tiêu chí
mới; hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, Tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ
cận nghèo tiếp cận tốt nhất và thụ hưởng đầy đủ cơ chế, chính sách của Trung
ương, của tỉnh về giảm nghèo để có điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh, tăng
thu nhập, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững.
- Giai đoạn 2025- 2030: Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản thành phố không
còn hộ nghèo, tập trung hỗ trợ cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ
có người BTXH, hỗ trợ đột xuất. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo
bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế hộ gia đình, công tác đào
tạo nghề, xuất khẩu lao động, cho vay vốn đầu tư ngân hàng CSXH, vận động
doanh nghiệp hỗ trợ hộ nghèo, BTXH, giải quyết việc làm ở vùng đồng bào dân
tộc thiểu số: phát triển làng nghề thổ cẩm, hỗ trợ BHYT hộ làm nông lâm ngư
nghiệp, hỗ trợ trẻ em thuộc diện hộ nghèo có điều kiện đến trường…
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT 09
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác giảm
nghèo bền vững
Đẩy mạnh thu hút đầu tư, thu hút tối đa các nguồn lực về con người, về
nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước và các nguồn của các nhà đầu tư ngoài
ngân sách nhà nước nhằm phát triển nhanh, mạnh, vững chắc về kinh tế - xã
hội…tạo nhiều việc làm để giải quyết thật nhiều lao động từ phổ thông cho đến
lao động chất lượng cao trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, nông nghiệp đặc biệt là du lịch, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc
sức khỏe cộng đồng…
Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo,
điều hành của chính quyền trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của
Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững; phát
huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự
phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương trong việc huy động các nguồn lực,
tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo bền
vững.
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Xác định công tác giảm nghèo là nội dung quan trọng trong các chương
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của các cấp, các
ngành, địa phương, đơn vị, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu
quả. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ
trưởng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện; tăng cường các hoạt động
giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội trong công tác giảm nghèo bền vững.
2. Tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác giảm nghèo, chuẩn
nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương
pháp, cách làm phù hợp, tạo sự đồng thuận, chung tay vì người nghèo của cả hệ
thống chính trị và nhân dân. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực
vươn lên thoát nghèo của người dân. Tuyên truyền, giới thiệu các gương điển
hình về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong công tác giảm
nghèo; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách giảm
nghèo. Tổ chức thực hiện có hiệu quả dự án truyền thông về giảm nghèo, tạo điều
kiện cho hộ nghèo có phương tiện tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ viễn
thông.
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ
quan báo chí, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao nhằm tuyên truyền,
vận động thay đổi nhận thức của hộ nghèo, thực hiện chủ trương thoát nghèo
bền vững, giúp cho hộ nghèo nhận thức được trách nhiệm thoát nghèo là trách
nhiệm chính của bản thân và gia đình. Nhà nước và xã hội hỗ trợ một phần các
điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch thoát nghèo bền vững.
Thực hiện tốt các phong trào thi đua và đặc biệt là phong trào “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 vai trò nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm
no của người dân và cộng đồng. Kịp thời đề xuất, biểu dương, khen thưởng
những cá nhân, hộ nghèo tiêu biểu vươn lên thoát nghèo.
3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà
nước về giảm nghèo
Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo hàng
năm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước
trong chỉ đạo, điều hành công tác giảm nghèo; phát huy vai trò, trách nhiệm của
các cơ quan tham mưu triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Kiện toàn tổ
chức, bộ máy, công chức làm công tác giảm nghèo từ thành phố đến cơ sở đảm
bảo trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác giảm nghèo trong
tình hình mới.
Quan tâm đầu tư, phân bổ nguồn lực và phân cấp thực hiện để cấp cơ sở
chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Thường xuyên hướng
dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời giải quyết,
xử lý những vấn đề phát sinh.
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Tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.
Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo; xây dựng đội
ngũ điều tra viên có đủ năng lực, nắm vững phương pháp, kỹ năng điều tra để tổ
chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo kết quả chính
xác, đúng thực trạng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng cơ sở
dữ liệu giảm nghèo của Trung ương, tỉnh, tổ chức đối thoại trực tiếp, thực hiện
công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác giảm nghèo bền vững.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
các trường hợp sai phạm liên quan đến việc thực hiện các chính sách, chương
trình, đề án giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
4. Thực hiện chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển kinh
tế-xã hội.
Thường xuyên triển khai, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc
gia của Chính phủ và các chương trình, dự án, chính sách của tỉnh, thành phố về
công tác giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực
hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình về giảm nghèo, trong đó:
ưu tiên các chính sách hỗ trợ có điều kiện, tín dụng chính sách xã hội cho người
nghèo, bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động, người
nghèo già neo đơn, các chính sách 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, hộ cận nghèo. Xây dựng, nhân
rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, sáng kiến hay về giảm nghèo bền vững
phù hợp với từng địa bàn, nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, có thu nhập ổn
định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
Hỗ trợ đào tạo nghề gắn với 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, góp phần đảm bảo phát triển xã hội công bằng và hiệu quả.
5. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm
nghèo.
Sử dụng có hiệu quả, kịp thời nguồn vốn của Trung ương, của Tỉnh cấp
cho các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; chủ động bố
trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác để tập trung đầu tư
cho mục tiêu giảm nghèo, trong đó ưu tiên phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải
quyết việc làm, đưa người nghèo đi lao động và làm việc có thời hạn ở nước
ngoài; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn.
Thường xuyên tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, phát huy mạnh
mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” thông qua các hoạt
động kêu gọi, vận động, tham gia các phong trào, cuộc vận động “Tháng hành
động vì người nghèo”, “Quỹ vì người nghèo”… Huy động sự tham gia của
người dân cùng góp vốn thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vững; phát huy
vai trò, ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các chương trình, dự
án giảm nghèo bảo đảm tính công khai, minh bạch, hiệu quả.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc
triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 14/12/2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng
về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm
nghèo bền vững đến năm 2030”. Hội đồng nhân dân thành phố lãnh đạo cụ thể
hóa bằng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và tổ chức kiểm tra, giám sát.
2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cụ thể hóa nội dung công tác
giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trong Chương trình hành động này bằng kế
hoạch, đề án, trong đó đề ra lộ trình thực hiện đối với từng nhiệm vụ, phân công,
phân nhiệm cụ thể, tổ chức sơ kết, đánh giá hàng năm và tổng kết giai đoạn thực
hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2030, đồng thời chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn, các phường, xã tổ chức thực hiện hiệu quả nhằm đảm bảo
thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy Lâm Đồng.
3. Các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy xây dựng chương trình, kế
hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị,
tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình này bằng nhiều hình thức
phù hợp, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hành động của cấp ủy, chính
quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng trong công
tác giảm nghèo bền vững; thực hiện việc theo dõi, giám sát, kiểm tra và tham
mưu cho Thành ủy tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết
số 09 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động này.
4. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy
và Chương trình hành động này trong toàn Đảng bộ thành phố; thường xuyên
kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo kết quả tuyên truyền, học tập, quán triệt
Nghị quyết cho Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.
5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp tiếp tục tổ
chức thực hiện tốt phong trào thi đua toàn dân đoàn kết, chung tay, chung sức
trong công tác giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng
lớp nhân dân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm
nghèo bền vững đến năm 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 14/12/2021 của
Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 nhằm tiếp tục đoàn
kết, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn để thực hiện công tác giảm nghèo,
đảm bảo chính sách giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt chính sách xã
hội ở địa phương.
6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên chịu
trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương được phân công
phụ trách triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Nghị quyết số 09-
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NQ/TU ngày 14/12/2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện
Chỉ thị số 05 và chương trình hành động này.
Chương trình hành động này được phổ biến đến các chi bộ, cơ quan, đơn
vị, các tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở, đảng viên và nhân dân trên địa
bàn biết và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (B/c),
- Thường trực Thành ủy,
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Thường trực HĐND, UBND thành phố,
- Các đồng chí UVBTV, UVBCH,
- Mặt trận & các đoàn thể thành phố,
- Các TCCS Đảng trực thuộc,
- Lưu: VP.

T/M THÀNH ỦY
BÍ THƯ

Nguyễn Văn Triệu

