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Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Ci'ra Lô, ngày tháng 12 nàm 2021 

KE HOACH 
Thtrc hin Chi thi s 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 näm 2021 

cüa Ban BI thir Trung iro'ng Bang khóa XIII ye tang ctro'ng sir Iãnh dio 
cüa Bang di vó'i cong tác giãm nghèo ben vfrng den nàm 2030 

trên dia bàn thi xa Cira Là 

Thrc hin K hoach s 791/KH-UBND ngày 21/12/2021 cüa UBND tinh 
Ngh An v vic thrc hin Chi thj s 05-CT/TW ngày 23/6/202 1 c1ia Ban BI thu 
Trung 1.n1ng Dãng khóa XIII v tang cuO'ng sij lath dio cüa Dáng di vri cong tác 
giám nghèo bn vüng dn nàm 2030 (Chi thj s 05-CT-TW), TiJy ban nhân dan thj 
xã Cira Là ban hành K hoach thirc hin trên dja bàn thj xã, nhu sau: 

I. MVC  DICH, YEU CAU VA MVC  TIEU 

1. Myc dIch 

- Cii th hóa các nhim vi1, giâi pháp d ra trong Chi thj s 05-CT/TW nhm 
nâng cao nhn thirc và trách nhim cüa lãnh dao  các cap, các ngành, can b, dãng 
viên và nhân dan trong cong tác giâm nghèo bn vU'ng trên dja bàn thj xã; 

- Tang cung sir länh dao,  chi  dao  cüa các cp chInh quyn, các ban, ngành 
phát huy vai trO cüa Mt trn T quc Vit Nam thj xã Cüa Là, các t chirc doàn 
th chinh trj - xä hi và nhân dan di vi cong tác giâm ngheo; 

- K hoach là co sâ d các PhOng, ban, don vj; UBND các phung xác djnh 
nhim v11 trçng tam, b trI ngun hrc và t chirc thrc hin th.ng li các myc tiêu, 
nhim vii giàm nghèo bn vUng trên dja bàn thj xä. 

2. Yêu cãu 

Vic trin khai thirc hin Chi thj s 05-CT/TW phãi duçc thrc hin dng b 
tr thj xä dn CO s, dam bão nghiêm tUc, hiu qua, phñ hçp vó'i diu kin thirc tê 
cüa thj xä; trong do, xác djnh rO nhim vi trng linh vrc, trách nhirn cUa tüng 
phOng, ban, don vj, dja phuo'ng; chü trng cOng tác tuyên truyn, pM bin sâu rng 
dn can b, dãng viên và nhân dan gn vOi ththng xuyên kirn tra, giám sat, t 
chirc so kt, tng k& vic th?c hin Chi thl. 

3. Muc tiêu 

- Hang nãm, t 1 h nghèo da chiu giãm mi näm khoãng 0,2-0,25%. 
PhAn du giàm t 1 h nghèo trên dja bàn thj xä dn cMi nàm 2030, xMng rniirc 
thp nh.t cã tinh. 

- I-I tMng kt cu ht tang dO th duçic du tu hoàn thin. 



2 

- Dam bào 100% h dan, nht là h nghèo duçc tiêp can,  ho trç h.râng thii 
các djch vit xã hi co bàn v giáo dc, y t, nhà a, nuac sinh hot và v sinh, 
duçc xem truyn hInh, nghe dài phát thanh và h thng thông tin, tip cn vic 
lam. 

II. NHIM VU 
1. T chirc nghien ciru, quán trit và ban hành các van bàn chi dao,  trin khai 

th1rc hin Chi thj sé 05-CT/TW và K hoach UBND thj xã. 

- Co quan chü tn: Các Phông, ban, don vj cp thj xâ; UBND các phuing; 

- Thi gian: Thuing xuyên 

2. Chi dao,  huang dn co quan truyn thông thông tin, các co sa truyn thanh 
dy manh  cong tác tuyen truyn v cong tác giàm bn vng; trin khai thirc hin 
chinh sách h trci tip cn thông tin di vai hO nghèo, hO cn nghèo trên dja bàn thj 
xa. 

- Co quan chü trI: Phông Van hóa - Thông tin; 

- Co quan phi hp: Các PhOng, ban, don vj cp thj; UBND các phumg; 

- Thôi gian thirc hin: Thuang xuyên, hang nàm 

3. Xây dirng, chi dao  trin khai có hiu qua k hoach thirc hin Chuong trInh 
miic tiêu quc gia giãm nghèo bn vung giai doan 2021 - 2025 trên dja bàn thj xà. 
Dua chi tiêu k hoach giãm t' l h nghèovào k hoach phát trik kinh t - xã hOi 
hang näm, k hoach phát trin kinh t - xã hOi  5 nàm 2021 - 2025, 2026 - 2030 trén 
dja bàn thj xã.. 

- Co quan chü trI: Phông Lao dng - Thuong binh và Xã hOi 

- Co quan phi hcip: Các Phèng, ban, don vj cp thj; UBND các phuô'ng; 

- Thii gian th?c hin: Giai doan 202 1-2025 và 2026 -2030 

4. Thirc hin chInh sách h trçi dào tao  ngh,  tao  vic lam di vâi nguôi lao 
dng thuOc hO nghèo; Phát trin giáo diic ngh nghip ca v quy mô và cht luçng 
dào tao.  Tang cuang chInh sách, giâi pháp h tr dào tao  ngh gn vai tao  vic 
lam, tang thu nhp và nâng cao ch&t lung cuOc  sang cho ngithi nghèo, nht là phii 
n1t, ngi.thi khuyt tat.  Dy  manh  hoat  dOng  dua nguai lao dOng di lam vic a nuac 
ngoài. 

- Co quan chU trI: Phông Lao dOng  - Thuong binh và Xä hOi 

- Co quan phi hcip: Các Phông, ban, don vi cp thj; UBND các phithng; 

- Thai gian thijc hin:Thung xuyên, hang nàm 

5. Thirc hin chinh sách h trç phát trin san xut nông nghip, ngu nghip 
tang thu nhp di vâi hO ngheo, hO c.n nghèo, chInh sách h tr nuóc sinh hoat 
hçp v sinh d6i vai hO nghèo, hO cn nghèo. 

Co quan chU trI: PhOng kinli th; 
- Co quan phi hqp: Các PhOng, ban, don vj cp thj; UBND các phumg 
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- Thii gian thrc hin:Thucng xuyên, hang näm 

6. Thirc hin tin diing, ixu däi di vOi h nghèo, h cn ngheo gn hoat dng 
tin dung ru dãi vói các dj an san xut, kinh doanh, t?o  sinh k, vic lam cho h 
ngheo, h cn ngheo, h mâi thoát ngheo. 

- Co quan chU trI: Phông Lao dng - Thixong binh vã Xã hi 

- Co quan pMi hcp: Các Phông, ban, don vj cp thj; UBND các phi.thng 

- Th?yi gian thirc hin:Thi.thng xuyên, hang näm 

7. Thirc hin chinh sách h trçi v y t và dinh duO'ng: thirc hin chInh sách 
cp the báo him y t cho ngtthi nghèo, h trçY mua the bão hirn y t dM vOi ngiRii 
thuc hi cn nghèo, hithng tâi báo him y t toàn dan; câi thin tInh tring dinh 
duO'ng và giâm suy dinh duOiig th.p côi, chäm soc süc khóe, nâng cao th trng 
cüa tré em , thanh thiu niên Va phii ntr hra tui sinh dé thuc h nghèo, cn nghéo. 

- Co quan chü trI: Phông Y t và Bâo him xä hi thj xã. 

- Co quan pMi hçp: UBND các phumg 

- ThOri gian thirc hin: Thung xuyên, hang näm 

8. Thrc hin chInh sách h trç v giáo dic và dào tao  di vài hQc sinh, sinh 
viên thuc h nghèo, h cn nghèo. Thirc hin min, giãm h9c phi vâ h trc h9c 
bng, tr? cp xã hi và chi phi hQc tp d6i vâi h9c sinh nghèo a các cp h9c; tiêp 
tiic thirc hin chinh sách tin diing uu däi di vai h9c sinh, sinh vién. 

- Co quan chü trI: Phông Giáo diic và Dào tao 

- Co quan phi hçp: UBND các phuang 

- Thai gian thirc hin: Thuang xuyén, hang nãm 

9. Thirc hin chInh sách h trçY v nhà a di vâi h nghèo, h cn nghèo. Tp 
trung h trçi xây mâi hotc si'ra chtta nhà a cho h nghèo, h cn nghèo; dam báo h 
nghèo, h cn nghèo có nhâ a an toàn, n djnh. 

- Co quan chü trI: Phông Quãn 1 do thj 

- Co quan pMi hçp: UBND các phuO'ng 

- Thai gian thirc hin: Thuang xuyên, hang näm 

10. Thrc hin chinh sách h trçY tin din dôi vai h nghèo. 

- Co quan chü trI: Phông Lao dng - Thucrng binh và Xã hihuang dan, tng 
hçp s h nghèo ducc h trçY tin din; PhôngTài chinh hithng dn cOng tác quân 
1 tài chInh, dam bao ngun kinh phi và tng hçip quyt toán kinh phi h tr tin 
din cho h nghèo theo quy djnh. 

- Co quan thijc hin: UBND các phuO'ng 

- Thai gian th?c hin: Thuang xuyên, hang näm 

11. Thirc hin chinh sách trçY giñp pháp l dé,i vai hO nghéo, hO cn nghèo. 
Th?c hin trçY giáp pháp l min phi cho nguai ngheo tao  diu kin cho nguai 
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nghèo hiêu biêt quyên, nghia vti cüa rnInh, chü dng tip cn các chInh sách trçY 
giüp cüa Nhà rnthc, vuon len thoát ngheo. 

- Co quan chü trI: Phông Tu pháp 

- Co quan phi hçp: UBND các phuOng 

- Thôi gian thirc hin: Thung xuyên, hang nàm. 

III. GIAI PHAP 

1.Tãp trung lãnh do, chi dto cong tác giãm nghèo bn vfrng 

Cp üy, chInh quyn các cp xác djnh rO giãm nghèo bn vüng là chü truong 
hn, nht quán cüa Dng, Nhà nixO'c; là nhim vii chInh trj quan trong, thung xuyên, 
lâu dài cüa cã h thng chInh trj và toàn xã hi, gop phn thrc hin tin b, cong 
bang xä hi, không ng1mg nâng cao di sng 4t chat và tinh thn cüa than dan; xác 
djnh trách nhim cüa t chüc, cá nhân, nht là trách thim ngui dlrng du trong vic 
trin khai thirc hin CáC co ch& chInh sách, chuong trInh, dir an v h trçY giám 
nghèo. 

2. Dy mnh cong tác tuyên truyn, giáo duic, nâng cao nhin thfrc và 
trách nhim trong cOng tác giám ngheo 

- Dy mnh Cong tác tuyên truyn, giáo diic, nâng cao nhn thlrc Va tráCh 
nhim cua can b, dâng viên và nhân dan trong Cong tác giâm nghèo; phát huy rnanh 
me truyn thng doãn kt, tinh thAn "Wang than, Wang ái" di vi ngithi nghèo. 
Dng viên, khuyn khIch ngui nghèo yuan len thoát nghèo, không trOng chO', lui 
vào si,r giüp di cüa Nhà nuâc và xã hi; Di mói phuang pháp, da dng hóa hInh 
thlrc tuyên truyên cOng táC giàm nghèo trong các ngành, cac Cap; kjp thi gii 
thiu các cá than, tp th, mô hinh, kinh nghim hay trong giàm nghèo bn vttng 
d than rng. 

- Tip tic huO'ng 1mg và trin khai CO hiu qua phong trào thi dua "Ca nuâc 
Chung tay vi nguO'i nghèo - không d ai bj bó 1a  phIa sau", khoi dy ChI tr lirc, tir 
cuông, phát huy ni lirc vuon len "thoát nghèo, xây d1rng CUC sOng am no" cüa 
ng1mi dan và cong dng, phn dAu "VI mt Vit Nam khOng con dói nghèo"; thirc 
hin Co hiu qua các hott dng h trçl, giüp ngui nghèo. 

3. Trin khai cãc chung trinh, dir an, chInh sách giãm nghèo gàn vOi 
mic tiêu phát trin bn vii'ng; dam bão thit thuyc, hiu qua. 

- Di mâi cách tip cn v giâm ngheo, tang cu?mg các chInh sách h trçi CO 
diu kin; tp trung chi dao  thirc hin Co hiu qua Các chIth sách h trçY phát triên san 
xut, tin diing chInh sách xã hi, tao  vic lam, tang thu nh.p cho nguñ nghèo; h trçl 
tang kha näng tip cn các djch vii xã hi co b cUa ngixi dan nhu chIth sách h trçY 
hçc phi, h trçY mIre dóng bào him y t, các chInh sách tin diing xã hi, chInh sách 
h trçi tin diên, h trq v thà a, nuóc sach. 

- Dy mnh thirc hin chInh sách phãt trin kith th - xä hi; khuyn khIch các 
doath nghip dAu tu phát trin san xu.t, kinh doath và djch v11; 
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4. Huy dng và sfr diing hiu qua ngun hyc du tir cho cong tác giám 
ngheo; du tir có tryng tam, tryng diem. 

- Huy dng và sü diing hiu qua các ngun 1ic du tu cho giãm nghèo, trong 
do ngân sách nba nuóc gitr vai trô chü dao;  dng thai huy dng ti da các ngun 
1irc dóng gop cüa doanh nghip, t chtrc, Ca nhân và các ngun lirc xà hi khác 
tham gia cong tác giãm nghèo bn vUng; 

- Tranh thu các ngun vn du tu tr các chirnng trInh rnic tiêu dâu tu giám 
nghèo cüa Trung ung, trrnc ht là Chuang trInh mi1c tiêu giâm nghèo bn vüng 
giai doan 202 1-2025 và các chucmg trinh phát trin kinh t xã hi gn vâi chInh 
sách h trçl giâm nghèo cüa ChInh phü ban hành. 

- Du tu có tryng tam, tryng dim và bn vung; tp trung phát triên san xuât, 
giáo diic ngh nghip cho ngithi nghèo; du tu phát trin kt cétu ha tng kinh t - 
xä hôi trên dja bàn thj xä. 

5. Tip ttic di mói, nâng cao hiu hrc, hiu qua cong tác quãn l nhà 
nu'&c v giãm nghèo 

- Kin toàn Ban Chi dao  và b may tham muu, giüp vic các cp thng nht, 
dng b; tang cung phi hçp giüa các cp, các ban, ngành trong thi,rc hin cong 
tác giám nghèo trên dja bàn thj xã. 

- Nâng cao chtt krcng di ngü can b lam cong tác giàm nghèo các cap; tang 
cumg t chrc các lap ttp hutn d bèii throng näng 1irc quân 1, chi dao  diu hành, 
huâng dn vic xay di,rng k hoach và t chirc thirc hin cong tác giám nghèo. 

- Tang cthng cong tác kim tra, giám sat; dy manh  cãi each thu ti1c hành 
chInh d nguxi dan, cong dng tham gia và tip cn chInh sách giam nghèo cüa 
Nhà nuóc. 

IV. TO CH1J'C THVC HItN 

1. Phông Lao dng - Thtrong binh và Xã hi: Chü tn, phi hçip vâi các 
Phông, ban, dun vj lien quan, lily ban nhân dan các phuô'ng t chirc trin khai thrc 
hin dng b, hiu qua K hoach nay. Theo dOi, don dc tInh hInh thirc hin cüa 
các phông, ban, dun vj và các phung; tng hçp, báo cáo djnh ki, dt xut vOi 
UBND thj xã và các co quan cO thm quyn theo quy djnh. 

2. Phông Quãn l dO thl: Chü trI, phi hcp vai các phOng, ban, dun vj lien 
quan b trI ngun vn d.0 tu phát trin trung han  và hang näm; hithng dn các thu 
titc du tu xây di,rng các cong trInh d.0 tu cOng thuc lTnh virc giam nghèo 

3. PhOng Tài chInh — Ké hoich: Chü trI, phi hçp vai các phông, ban, dun 
vi lien quan b trI ngun vn sir nghip trung han  và hang nàm; huang dn quân l 
và sr ding, thanh quyt toán các ngun vn thuc linh vrc giãm nghèo. 

4. Các Phông, Ban, don vj cp thj xã lien quan:Can cü các nhim vi theo 
K hoach nay và chuc nang, nhim viicO lien quan dn linh vi1c do PhOng, Ban, 
dun vj quàn 1 cO trách nhim trin khai thirc hin; dng thi chi dao,  kirn tra, don 
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dc vic thirc hin a c sa. Djnh ks', dt xut báo cáo k& qua thirc hin, giri Phông 
Lao dng - Thuong binh và Xã hi tng hp, báo cáo theo quy djnh. 

5. D nghj Uy ban Mt trn T quôc Vit Nam thj xã và các to chu'c 
thành viên: Trong phm vi, chirc näng nhim v11 cüa mInh, tIch crc phi h9p to 
chirc các hot dng tuyen truyn, vn dng doàn viên, hi viên và Nhân dan hi.rOng 
üng, tham gia K hoach cüa UBND thi xã trin khai thrc hin Chi thj s 05-
CT/TW. Tip tiic phi hcp trin khai, t chrc thirc hin các hoat dng an sinh xã 
hi, üng h Qu "VI ngui nghèo", phong trào thi dua "Ca nuac chung tay vi 
nguai nghèo - Không d ai bj bó lai phIa sau"; dng viên, khIch l các tng lOp 
nhân dan, nht là h nghèo phn d.0 vuon len thoát ngheo bn vtthg, xây dirng 
cuc sng .m no, hanh  phiic. 

6. Uy ban nhân dan các phtrcrng: Chi dao,  t chüc trik khai thirc hin 
nghiêm tüc các ni dung K hoach nay và các van bàn chi dao  cüa Trung uang, 
UBND tinh và UBND thj xã. Xây dirng K ho?ch ci th d trin khai thirc hin 
trên dja bàn quân l; dam bâo phü hcp vOi diu kin thirc t cia dja phuGng; chü 
trong cong tác tuyên truyn, ph bin sâu rng dn can b, dáng viên và nhân dan 
gn vOi thumg xuyên kim tra, giám sát,t chüc s kt,t6ng kt cong tác giám 
nghèo bn vüng trên dja bàn. 

lily ban nhân dan thj xä yeu cu các Phông, ban, &m vj; UBND các phithng 
trin khai nghiêm t11c thirc hin k hoach nay; djnh k' hang näm báo cáo kt qua 
thirc hin v UBND thj xã (qua Phông Lao dng- TB&XH) tnrOc ngày 31 tháng 10 
hang nàm d tng hçip, báo cáo theo dñng quy djnh./. >  

No'i nhân: 
- Sâ Lao dng - TB&XH (b/c); 
- Chü tich UBND thi x; 
- Các PCT UBND thj x; 
- UBND các phthng; 
- Luu: VT; LD. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU T!CH 

Hoàng Van Phüc 
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