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  Bình Thuận, ngày 18 tháng 10 năm 2021 

                               

 
                    Kính gửi:  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
                                                                 - Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối. 

                     

 

Ngày 03/8/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 

598-CV/ĐUK chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt 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 đến cán bộ, 

đảng viên, quần chúng hoàn thành trong tháng 9/2021. 

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về 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; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ 

cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp; các đoàn thể 

Khối tập trung thực hiện nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội 

ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh, chỉ 

đạo đối với công tác giảm nghèo; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh 

thần “tương thân, tương ái” đối với người nghèo; tích cực tham gia phong trào thi 

đua “Bình Thuận cùng cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại 

phía sau”; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; các chính 

sách hỗ trợ giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch 

Covid-19. 

2. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cấp ủy phối hợp với thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến công tác 

giảm nghèo bền vững (theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 11/10/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có gửi kèm theo) xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện phù hợp. 
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Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi việc thực hiện Kế 

hoạch này và tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả khi có 

yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 

Phạm Thị Tố Loan 
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