
 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 VÀ XÃ HỘI 

 Số:1650/SLĐTBXH-BTXH Quảng Trị, ngày 03 tháng 9  năm 2020 
              V/v Giới thiệu, lập danh sách các  

           tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

           trong công tác giảm nghèo để đề nghị 

           Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen  
 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Thực hiện Hướng dẫn số 2104/HD-BTĐKT ngày 06/8/2020 của Ban Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương về Khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước 

chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Công văn số 3754/UBND-VX 

ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua “Cả 

nước chung tay vì người nghèo”, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở tiêu chuẩn khen thưởng sau đây, để rà 

soát chọn các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định để đề nghị Thủ tướng 

Chính phủ tặng Bằng khen như sau: 

1. Đối tượng khen thưởng:  

Các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn; các thôn, bản, khu 

phố; các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo bền vững; các doanh 

nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giảm nghèo có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác giảm nghèo và hỗ trợ người 

nghèo. 

2. Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 

a. Đối với các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là huyện) 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội bộ 

đoàn kết, có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong Phong trào thi đua và 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020. 

- Huyện (không là huyện nghèo) giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5%/năm trở lên, trong 

5 năm liên tục.  

- Huyện nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7%/năm trở lên, trong 5 năm liên tục. 

b. Đối với các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã): 

 - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội 

bộ đoàn kết, có thành tích xuất sắc tiêu biểu  được bình xét trong Phong trào thi đua và 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020. 

- Xã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7%/năm trở lên, trong 5 năm liên tục. 

- Xã nghèo khu vực III chỉ còn tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 20%, trong đó 

tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10% sau 5 năm. 
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- Xã nghèo khu vực II chỉ còn tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15%, trong đó 

tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 8% sau 5 năm. 

- Xã nghèo khu vực I chỉ còn tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 10%, trong đó 

tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5% sau 5 năm. 

c. Đối với thôn, bản, khu phố (gọi tắt là thôn): 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội bộ 

đoàn kết, có thành tích xuất sắc tiêu biểu  được bình xét trong Phong trào thi đua và 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020. 

- Hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm, kỷ thuật để hộ nghèo phát triển sản xuất kinh 

doanh, ổn định cuộc sống và thoát nghèo. 

- Xây dựng được quy chế quản lý, duy trì, thu hồi và luân chuyển được phần 

vốn của ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án mô hình giảm nghèo, hỗ trợ 

phát triển sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và nhân rộng được các mô hình giảm 

nghèo trên địa bàn và cộng đồng 

- Huy động có hiệu quả nguồn lực từ nhân dân, cộng đồng để thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

- Điều kiện sống của người nghèo trên địa bàn được cải thiện rõ rệt, nhất là về y 

tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở; người nghèo được tiếp cận ngày càng 

thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 7%/năm trở lên, trong 5 năm liên tục. 

c. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo: 

- Được công nhận “Gia đình văn hóa” và được các hộ gia đình trong thôn, bản 

ủng hộ, nhất trí đề nghị khen thưởng. 

- Có ý thức trách nhiệm trong việc tự chủ động phát huy nội lực để thoát nghèo; 

tự nguyện đăng ký thoát nghèo. 

- Có những sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả trong phát triển sản xuất, phát triển 

ngành nghề, thực hiện có hiệu quả các mô hình giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập. 

- Thoát nghèo, vươn lên trở thành hộ khá và hỗ trợ các hộ nghèo khác trên địa 

bàn cùng vươn lên thoát nghèo. 

- Vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả 

lãi, trả gốc đúng thời hạn, đạt hiệu quả sử dụng vốn tối đa, vượt khó vươn lên thoát 

nghèo. 

d. Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giảm nghèo: 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà 

nước, có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong Phong trào thi đua và thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 

 - Tích cực tham gia thực hiện các hoạt động do thủ trưởng và cấp ủy đơn vị tổ 

chức về việc thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo. 

- Có việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì 

người nghèo; có sáng kiến đóng góp vào nhiệm vụ chung của địa phương, đơn vị để 

đạt kết quả nổi trội trong chương trình giảm nghèo. 
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- Nỗ lực công tác, bán sát cơ sở, có sáng kiến trong xây dựng, tham mưu ban 

hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn thực hiện và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở đạt kết 

quả nổi trội trong thực hiện chương trình giảm nghèo. 

e. Đối với các doanh nghiệp (bao gồm cả Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà 

nước): 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội bộ 

đoàn kết, có thành tích xuất sắc tiêu biểu  được bình xét trong Phong trào thi đua và 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020. 

- Có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực trong thực hiện công tác giảm nghèo và 

hỗ trợ người nghèo thoát nghèo bền vững. 

- Có liên kết, phối hợp sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm của người 

nghèo; triển khai thực hiện các mô hình giảm nghèo, dạy nghề gắn với tạo việc làm 

đối với người nghèo. 

- Ngân hàng hoặc các Tổ chức tín dụng thực hiện hiệu quả chính sách tính dụng 

đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

 

Sở Lao động- TB&XH đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đối 

chiếu với tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ như nêu trên để lập 

danh sách đề nghị khen thưởng các tập thể (huyện, xã, thôn; các doanh nghiệp), cá 

nhân (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cán bộ, công chức, viên chức 

làm công tác giảm nghèo) và gửi về Sở Lao động- TB&XH trước ngày 08/9/2020 để 

có cơ sở hướng dẫn lập hồ sơ khen thưởng theo quy định và báo cáo UBND tỉnh 

xem xét trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng./. 

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh; 
- Phòng Lao động- TB&XH các huyện, tx; tp; 
- Lưu: VT, BTXH. 
 

 

 

  Phan Văn Linh 
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