
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 43-KH/TU 

                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

             Bình Thuận, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 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  

----- 

 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 (viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính 

trị - xã hội, các sở, ban, ngành và nhân dân về công tác giảm nghèo bền vững. Từ 

đó, huy động sự tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với 

công tác giảm nghèo.  

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác giảm 

nghèo bền vững, đảm bảo đồng bộ, toàn diện và hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

- Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 Trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Chỉ thị số 05-

CT/TW; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau: 

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm 

nghèo bền vững; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 

giảm nghèo, 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 cho nhân dân. Phải xác định 

công tác giảm nghèo bền vững là nội dung quan trọng trong các chương trình, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
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năm (2021 – 2025) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 – 

2030) của các cấp, các ngành. 

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

ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân 

dân, 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. 

Động viên, hỗ trợ, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo tiếp cận, tích lũy kiến thức, 

kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, chủ động vươn lên thoát nghèo, không 

trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội. Các cơ quan truyền thông đẩy 

mạnh tuyên truyền về công tác giảm nghèo, kịp thời giới thiệu các cá nhân, tập thể, 

mô hình, kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. 

 Chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Bình Thuận cùng 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; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,7 - 1%/năm 

theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

đã đề ra. 

 3. Tổ chức triển khai kịp thời các chính sách giảm nghèo bền vững của 

Trung ương, kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách giảm 

nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm cho 

người dân có mức sống tối thiểu tăng dần và tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ 

bản; đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, ban hành chính sách hỗ trợ có điều kiện, 

tăng cường tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, bảo trợ xã hội đối với hộ 

nghèo không có khả năng lao động. 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 hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ phát triển các mô hình 

sản xuất, kinh doanh phù hợp với người nghèo, nhất là ở khu vực nông thôn, miền 

núi; khuyến khích phát triển có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” 

(OCOP) của tỉnh. 

 Đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, tăng 

cường kết nối vùng đã phát triển với vùng còn khó khăn; có chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ở những địa bàn khó khăn, gắn với bảo đảm quốc 

ph ng - 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, biến đổi khí hậu, khu vực rừng đặc dụng. Quan tâm 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 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
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 4. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm 

nghèo; trong đó, Nhà nước giữ vai tr  chủ đạo trong việc bảo đảm nguồn lực, đồng 

thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo bền 

vững. Ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng tích hợp với các chương trình, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; thúc đẩy việc huy động, sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững; tập trung phát 

triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp cho người nghèo; đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn. 

 5. 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 các cấp theo hướng tập trung, thống nhất 

đầu mối quản lý; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình thực 

hiện công tác giảm nghèo. Xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo, tăng cường 

cung cấp thông tin, giúp người nghèo kết nối với thị trường lao động, thị trường 

hàng hóa... 

 Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình hợp tác xã, tổ hợp 

tác, tổ tự quản, hộ gia đình thoát nghèo, sản xuất, kinh doanh giỏi, làm kinh tế giỏi 

tiêu biểu. Khuyến khích các doanh nghiệp giúp đỡ các xã khó khăn; vận động 

các hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo; xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng 

kiến hay về giảm nghèo bền vững. 

 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. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, ban hành kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 30/10/2021. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn, định hướng cho các cơ quan báo chí tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức 

và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và 

nhân dân về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác giảm nghèo bền vững. 
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3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy 

mạnh công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công 

tác giảm nghèo bền vững và chủ động giám sát công tác này. Tiếp tục tổ chức tốt 

cuộc vận động “Vì người nghèo”, cùng với Nhà nước thực hiện tốt công tác giảm 

nghèo bền vững. 

4. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch này. 

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch; kịp 

thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác giảm nghèo; định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.  

  Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,                  

- Văn ph ng Trung ương Đảng + Vụ II, 

- Ban Kinh tế Trung ương Đảng,                    (để báo cáo) 

- Ban cán sự đảng Bộ Lao động - TB và XH 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các ban của Tỉnh ủy, 

- Mặt trận TQVN và các tổ chức CT - XH tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành, 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn ph ng Tỉnh ủy (HMT). 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 
 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 
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