
       UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH   

                  VÀ XÃ HỘI 

        Số: 556 /SLĐTBXH-BTXH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Quảng Trị, ngày 26 tháng 3 năm 2020  
 

V/v triển khai thực hiện chương trình phối hợp 

     thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 
 
 

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

         các huyện, thị xã, thành phố 

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Sở Lao động- 

TB&XH và các Đoàn thể nhân dân cấp tỉnh (Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn Quảng Trị) về thực hiện công tác giảm 

nghèo bền vững năm 2020, Sở Lao động - TB&XH đề nghị Phòng Lao động - TB 

và XH các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện như sau: 

1. Tổ chức đánh giá Chương trình phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo 

bền vững năm 2019, kế hoạch nhiệm vụ năm 2020  

Phòng Lao động - TB&XH huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với tổ 

chức đoàn thể nhân dân cùng cấp để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối 

hợp thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019 và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 

2020 với những nội dung chủ yếu sau: 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai nội dung Chương trình phối hợp 

thực hiện công tác giảm nghèo đến tất cả các thành viên Ban giảm nghèo xã, phường, 

thị trấn để phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.   

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban giảm nghèo các xã, phường, thị trấn tiếp tục thống 

kê, phân loại hộ nghèo, xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ nghèo (là hội viên 

của đoàn thể nhân dân) để cung cấp danh sách, số lượng hộ nghèo cho các đoàn thể 

nhân dân các cấp.  

- Giao chỉ tiêu phấn đấu giảm số lượng hộ nghèo năm 2020 (đối với chủ hộ là 

hội viên của đoàn thể) cho các tổ chức đoàn thể nhân dân cấp huyện và các xã, 

phường, thị trấn (trong đó: có danh sách, địa chỉ hộ nghèo cụ thể); đồng thời đề ra các 

nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp cho hộ nghèo để vươn lên thoát 

nghèo, nhằm đạt được mục tiêu giảm hộ nghèo của địa phương đề ra.  

- Tập trung đẩy mạnh chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ giảm 

nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình chính sách người có công (theo 

nội dung Công văn số 5038/UBND-VX ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và 

hộ nghèo chính sách người có công giai đoạn 2018-2020). Phấn đấu vào cuối năm 

2020, không còn hộ gia đình chính sách người có công thuộc diện hộ nghèo. 

- Đa dạng hóa các nguồn vốn để triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, 

dự án giảm nghèo, đặc biệt là huy động nguồn lực trên địa bàn, nguồn lực của chính 

người nghèo, khai thác những tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn hướng vào mục tiêu 
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giảm nghèo bền vững. Vận động các doanh nghiệp, cộng đồng, các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước thông qua Quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức 

cho hộ nghèo để vươn lên thoát nghèo  

Phòng Lao động- TB&XH huyện, thị xã, thành phố tham gia phối hợp với Hội 

Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên huyện, thị 

xã, thành phố hướng dẫn, triển khai các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng các chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đối với người 

nghèo bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; 

tuyên truyền, phổ biến các mô hình điển hình giảm nghèo bền vững để nhân rộng. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chuẩn bị xây dựng báo cáo tổng kết lĩnh vực 

giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn; kết hợp biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân và hộ thoát nghèo điển hình. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác giảm nghèo 

bền vững 

Phòng Lao động- TB&XH huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ban chỉ đạo 

Chương trình giảm nghèo bền vững huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch kiểm 

tra, giám sát thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 tại tất cả các xã, phường, thị 

trấn để đánh giá tình hình thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương. 

Sở Lao động - TB&XH đề nghị Phòng Lao động- TB và XH các huyện, thị xã, 

thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung trên, đồng thời báo cáo tiến độ, kết quả 

thực hiện về Sở Lao động- TB&XH (thông qua Phòng Bảo trợ xã hội) theo định kỳ 

hàng quý, 6 tháng và năm để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh ./. 

Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC   

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;  (để ph.h c.đạo) 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Tỉnh Đoàn Quảng Trị; 

- UBND các huyện, thị xã, tp; 

- GĐ; PGĐ Sở phụ trách GN; 

- Lưu: VT, BTXH.  

 Bùi Văn Thảng 
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