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U( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
THI XA CU'A LO 1Jc tIp - TLr do - Htnh phñc 

So: /KH-UBND Cña Ld, ngày thcng 9 nàrn 2022 

KE HO3CH 
To chñ'c thi'c hin phong trào thi dua "VI nguô'i nghèo - Không d ai hl  bó 

hi1 phIa sau" giai doin 2021-2025 trên dla  bàn thj xii Cüa Lô 

Thirc hin Kê hoach s 2491/KH-SVHTT ngày 14/9/2022 cüa SG Van 
hóa và The thao ye viêc To chüc thixc hin phong trào thi dua "VI nguô'i nghèo - 
Không dê ai b bô li phIa sau" giai don 202 1-2025; UBND Thj xii xây di.rng 
Kê hoach to chirc triên khai, thrc hiên nhu' sau: 

I. MTJC IMCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

Phát huy tinh thn doàn kt, src rriinh cüa toàn ngành Vim hóa và Th 

thao trong vic tuyên truyn, fang cao nhn thü'c, tinh than chü dng sang tio 

cüa rni cá nhân, tap th và gia dinh, to khI th thi dua sOi ni trong toàn 

ngành, gop phn thirc hin thing igi cüa chà truang, chInh sách, chucrng trInh 

gum nghèo cüa Ding và Nhà nrnc. 

- Khoi dy chI tir hrc, t,r cu'?Yng, phát huy ni 1irc vuin len "thoát nghèo, 

xây dirng cuc sng rn no" ciia ngu'ô'i dan và cong dng, phn du "Vi rnt 

Vit Narn khOng con dói nghèo". 

- T chiirc Phong trio thi dua, thit thirc, hiêu qua, thirc hin miic tiêu 

gum nghèo da chiu, bn vüng, han ch tii nghêo vi phát sinh nghèo; ho trg 

ngui nghèo, ho nghèo vuçt len mirc sng ti thiu, tip cn các djch vi1 xi hi 

co bàn theo tiêu chun cIa chiu quc gia, nâng cao chit hrng cuc sang. 

- Tio sir chuyn bin mnh me v nh.n thñ'c và hành dng, thüc trách 

nhirn cüa co' quan, dGn vj thuc ngành vim hóa và th thao dôi vâi cOng tác 

gum nghèo bn vüng; xác djnh cOng tác gum nghèo gop phn quan tr9ng tto 

dng [crc cho sr phit trin bn vQ'ng cua Thj xii. Phát trin kinh t phii gn vâi 

thuc hiên tin bô, cOng bang xi hi, dt con ngu'è'i là trung tarn cfia sr phát triên 

trong diu kin rnó'i. Huy dng ngun [crc cua toàn xi hi thirc hin mc tiêu 

gum nghèo bn vü'ng. 

2. Yêu cu 

- Vic thirc hin phong trào thi dua phii tr& thành nhim vii tr9ng tam, 

thuô'ng xuyên trong cac phông trio thi dua cua cic do'n vj. 
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- cao trách nhim, vai trô, ngui düng du ca quan, dan vj trong vic 

chi do và t chrc thirc hin phong trâo thi dua. 

- Phong trâo thi dua dugc trin khai sâu rng vâi ni dung da dtng, hInh 

tht'rc phong phii, thiêt thirc, hiu qua, phü hpp vth diu kin thirc t cüa tñng co' 

quan, dan vi; phát huy dthYc sang kin cüa rni thng ló'p nhân dan. 

- Kjp thô'i phát hin, bi duOng, nhân rng các din hInh tiên tiên và 

nhQ'ng sang kin kinh nghim, rnô hInh, cách lam hiêu qua, sang tto trong thirc 

hin chInh sách, chu'cing trInh giârn nghèo. Biu du'ang, ton vinh, khen thu'ô'ng 

các tp th& gia dInh, cá nhân, gia dInh tiêu biu, có thành tIch xut sc trong 

thirc hin Phong trào thi dua. 

II. NOI DUNG, GIAI PHAP THU'C HIEN PHONG TRO Till 
DUA 

1. Ni dung 

- Các co' quan, dan vi can cir chirc nãng, nhim vii trin khai kjp thi và 

to chirc thirc hin có hiu qua phong trâo thi dua. Tp trung vào các hot dng 

nghiên cü'u, phát huy sang kin trong xây dirng, ban hânh, t chirc thxc hin 

nri1ic tiêu giãm nghèo. 

- Tip titc hoàn thin chInh sách giárn nghèo, chun nghèo da chiu g.n 

vi miic tiêu phát trin bn vü'ng, dam bâo mirc sang ti thiu tang dtn vá khã 

näng tip cn các djch vii xA hi ca ban cüa toàn dan. 

- Dy rnanh cong tác tuyên truyn, vn dng các thng lop nhân dan tIch 

circ tharn gia cOng tác giâm nghèo bn vüng và an sinh xã hi, tip tic triên 

khai cuc 4n dng "VI ngui nghèo" nhân tháng cao dim "VI ngu'i nghèo" 

hang nàm. 

2. Giãi pháp thrc hin 

- Phát dng phong trào thi dua "VI ngu'ñ nghêo - Không d ai bj bO !ui 

phIa sau" giai dotn 2021-2025; Trin khai sâu rng vi ni dung, tiêu chI c1i 

th& hInh thirc phfi hçip, tránh lang phi. 

- Ph bin ni dung tiêu chI thi dua "VI ngi.thi nghèo - Không dê ai bj bO 

1ti phIa sau" giai doin 2021-2025 ti quyt dnh s 666/QD-TTg ngày 

02/6/2022 cüa Thu tung Chinh phü v vic ban hânh Ké hoch tO chirc phong 

trao thi dna "VI ngu'è'i nghèo - Không d ai bj bO Iui phIa sau" giai doin 202 1-
2025. 

- Tang cu'è'ng sr lãnh dao, chi do cüa các p  üy, t chüc Dang, chInh 

quyn cUa các cp; nâng cao vai trô trách nhirn cüa nguôi dirng dtu cap üy, tO 
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chüc Dáng, chInh quyn các cp vâ các ca quan, do'n vi trong lãnh do, chi dto 

th chrc thirc hin phong trâo thi dua, sci kt, tong kt và khen thuâng cho các 

tp th, cá nhân, ho gia dInh có thành tIch tiêu biu, xut sc trong Phong trào 

thi dua. 

- Dy mnh cong tác tuyên truyn ni dung Phong trào thi dfla, to sir 

chuyn bin manh m v nhn thirc, tao sr dng thun và phát huy src rnnh 

tng hçip cüa toàn Ngành; biu du'ang và nhân rng nhung rnô hInh hay, cách 

lam rni, các din hInh tiên tin trong thc hin phong trào thi dua. 

Du'a ni dung thirc hin Phong trào thi dua "VI ngu'i nghéo - Không d 

ai bi bO 1i phIa sau" giai dotn 202 1-2025 vào tiêu chI d dánh giá, bInh xét thi 

dua cui näm trong t11ng Co quan, dan vj. 

- Tong kêt, biêu du'cing, khen thu'&ng và d nghj khen thu&ng nhti'ng can 

b, cong cht'rc, viên chirc có thành tIch, guang rnu trong thrc hiên Phong trào 

thi dna. 

III. TIEU CHI THI DUA vA H1NH TH15'C KHEN THU'ONG 

Thuc hiên theo Khoân 1 va Khoãn 2, muc III ti Quyêt djnh so 666/QD-

TTg ngày 02/6/2022 cüa Thu tithng ChInh phu ye vic ban hành Kê hoch tO 

chirc thirc hin phong trào thi dua "VI ngu'i nghèo - KhOng d ai bj bO 1i phIa 

sau" giai don 2021 - 2025. 

IV. TIEN DQ THIC HIN 

Phong trào thi dua du9'c trin khai thrc hin tü näm 2022-2025 

- Närn 2022: Ban hành k hoach Va t chrc trin khai thirc hin phong 

trào thi dua. 

- Näm 2023: So kt, dánh giá kt qua thirc hin phong trào thi dua dê lam 

Ca s tip tiic trin khai phong trào. 

- Nàm 2024: Tc trin khai phong trào den näm 2025. 

- Nàm 2025: Tng kt phong trào thi dua nhân djp 25 näm ngày VI ngui 

nghèo Vit Nam (17/10/2000-17/10/2025) 

IV. TO CHU'C THUC HIN 

1. Phông Van hóa và Thông tin 

- Tharn rnuu UBND Thi xä Ké ho.ch và tong hçp báo cáo tng kt, thi 

dua khen thung hang nàrn. 

- Hung dn và chi dto hu'ó'ng dn UBND các phung To chuc thixc hin 
phong trào thi dna "VI nguài nghèo - Không dê ai b bO 1i phIa sau" giai don 
2021 - 2025 trén dia bàn thi xã Cua Là. 



No'i n/ian: 
- So VHTT Ngh An; 

- Clit tjch, các PCT UBND Thj xã; 
- Chi tjch UBND các phuOng; 
- Lixu: VT BCD. 
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- Chü tn, phi hpp vi cac co quan lien quan tharn muu nâng cao hiu 
qua cong tác tuyen truyên, phô biên, giáo diic pháp 1ut ye Van hóa và The thao. 
T.p trung phô biên giáo dçic pháp 1ut các ni dung thiêt thirc nhix Lut Di san 
van hóa, Luât Hon nhân va gia dInh, Lut Phông, chông bo lirc gia dInh, Lut 
bInh dang giii... 

2. Trung tm Van hóa, The thao và Truyn thông. 

- T chirc quán trit, tuyên truyn pM bin trong ca quan các ni dung, 

tiêu chI thrc hin phong trào thi dua tii Quyt djnh s 666/QD-TTg ngày 

02/6/2022 cüa Thñ tu'ng ChInh phü v vic ban hành k hoich t chüc thrc 

hin phong trào thi dna "Vi ngui nghèo - Không d ai bj bö li phIa sau" giai 
doan 202 1-2025. 

- Huy dng các doanh nghip, t chrc, tp the, cá nhân trong và ngoài co 

quan, dan vj có nhQng vic lam thit th1rc, tham gia dóng gop cong süc trI tue, 
cüa cài vt chit M trg, giüp dO' nguài nghèo trên dja bàn. 

- Xây dung các rnô hInh, trn gu'o'ng din hInh thirc hin t& phong trào thi 

dna. 

3. Uy ban nhãn dan các phu'à'ng 

- Can cir k hoch cüa Thj xã, xây dirng k hotch t chirc các hot dng 

cu th, phü hap vi tInh hInh thu'c t cüa dja phuo'ng, tang cung cong tác chi 

do và t chic thirc hin phong trào thi dua "VI ngu'O'i nghèo - Không dê ai bj 

bO lui phIa sau" giai don 202 1-2025. 

- Hang närn, báo cáo thng kit, d nghj biu duo'ng, khen thu'&ng nhng 

can b, cong chirc có thành tIch, gu'o'ng rnu trong thirc hin phong trào thi dua. 

Trên day là k hoch t chü'c thirc hin phong trào thi dua "VI ngu'ô'i 

nghèo - Không d ai bj bó lti phIa sau" giai dotn 202 1-2025 trên dja bàn thj xà 

Cü'a Lô. UBND Thj xã yêu cu UBND các phung trin khai thirc hin nghiêrn 

tiic, hiêu qua nhim vv du'gc phân công, và báo cáo kt qua th?c hin theo djnh 

kSi (qua phông Van hóa và Thông tin) d tng hçp báo cáo s& Van hóa và The 

thao. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

bang Van Phüc 
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