TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 591-KL/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 26 tháng 11 năm 2014

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)
về các giải pháp nhằm tiếp tục ñẩy mạnh phong trào ñền ơn ñáp nghĩa,
giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội
-----Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo chuyên
ñề về “Tiếp tục ñẩy mạnh phong trào ñền ơn ñáp nghĩa, giảm nghèo gắn với
thực hiện chính sách an sinh xã hội” của Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo số
200/BC-UBND, ngày 08/10/2014); ñồng thời, nhấn mạnh một số vấn ñề sau:
I- Tình hình và kết quả thực hiện phong trào ñền ơn ñáp nghĩa, giảm
nghèo gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội
Trong thời gian qua, phong trào ñền ơn ñáp nghĩa, giảm nghèo ñược các
cấp, các ngành thường xuyên triển khai, ngày càng ñược xã hội quan tâm và tích
cực tham gia, gắn với thực hiện ñầy ñủ và kịp thời các chính sách an sinh xã hội
ñã ñạt ñược những kết quả ñáng ghi nhận.
Đời sống của gia ñình có công với cách mạng ñược cải thiện ñáng kể; các
chế ñộ, chính sách ưu ñãi người có công cách mạng ñược giải quyết kịp thời,
ñầy ñủ; phần lớn hộ nghèo giảm bớt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng
năm, trong 03 năm qua ñã giảm ñược trên 10.000 hộ nghèo, bình quân mỗi năm
giảm gần 3.400 hộ, tương ứng với 1,5% số hộ nghèo; nhiều hộ nghèo ñã vươn
lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 04NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X), ñời sống của ñồng bào vùng dân tộc thiểu số
ñược cải thiện một bước ñáng kể; kết quả giảm nghèo từ năm 2009 ñến năm
2013 ñược 3.769 hộ; bình quân mỗi năm giảm trên 753 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm
2,68%; tỷ lệ hộ nghèo ñầu năm 2014 còn 2.884 hộ, (chiếm 12,23%); hộ cận
nghèo còn 1.717 hộ (chiếm 8,2%) so với dân số vùng ñồng bào dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên, trên thực tế, ñời sống của một bộ phận gia ñình chính sách còn
không ít khó khăn, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn
cao, nhất là vùng ñồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ kháng chiến, vùng bãi
ngang ven biển; chênh lệch về mức sống giữa các vùng còn khá lớn…
II- Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ñể tiếp tục ñẩy mạnh phong trào
ñền ơn ñáp nghĩa, giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện chính sách an
sinh xã hội trong thời gian tới
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp thể hiện trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình tổ chức triển
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khai các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ấy, cần lưu ý một số mục tiêu, nhiệm
vụ, giải pháp sau ñây:
1. Mục tiêu chung: Chăm lo tốt hơn và từng bước nâng cao ñời sống vật
chất và tinh thần cho các hộ gia ñình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; ñảm
bảo tất cả gia ñình chính sách có mức sống không dưới mức sống trung bình của
nhân dân ñịa phương nơi cư trú. Từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về
mức sống giữa các vùng; tạo ñiều kiện thuận lợi ñể hộ nghèo vươn lên thoát
nghèo bền vững, không ñể tái nghèo. Thực hiện kịp thời và ñầy ñủ các chính
sách ñảm bảo an sinh xã hội.
2. Mục tiêu cụ thể
- Năm 2015: Phấn ñấu giảm 1,5% hộ nghèo.
- Giai ñoạn 2016 - 2020: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1 - 1,2%/năm.
3. Một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục ñẩy mạnh phong trào
ñền ơn ñáp nghĩa, giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện chính sách an
sinh xã hội trong thời gian tới
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, ñảng
viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức một cách ñầy ñủ ý nghĩa của phong trào
ñền ơn ñáp nghĩa, giảm nghèo bền vững và việc thực hiện các chính sách an sinh
xã hội; từ ñó, nâng cao trách nhiệm, tích cực tham gia bằng những việc làm thiết
thực, có hiệu quả; góp phần chăm lo ñời sống vật chất và tinh thần của gia ñình
có công cách mạng ngày càng tốt hơn, giúp hộ nghèo sớm thoát nghèo căn bản.
- Thực hiện ñầy ñủ, kịp thời mọi chế ñộ, chính sách ñối với hộ gia ñình có
công cách mạng và hộ nghèo; ñẩy mạnh phong trào ñền ơn ñáp nghĩa, phong
trào giảm nghèo trên cơ sở huy ñộng rộng rãi các nguồn lực xã hội và cộng ñồng
dân cư; ñồng thời, ñộng viên các hộ nghèo nâng cao ý chí tự lực, nỗ lực vươn
lên thoát nghèo, tránh tư tưởng thụ ñộng, trông chờ, ỷ lại.
Quá trình thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với gia ñình có công cách
mạng, hộ nghèo cần hết sức chú trọng giáo dục ý thức, tinh thần, thái ñộ tận tụy
phục vụ của ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ñi ñôi với làm tốt công tác
tuyên truyền, công khai minh bạch các chế ñộ, chính sách, quy trình, thủ tục ñể
mọi người, trước hết là gia ñình có công cách mạng và hộ nghèo biết và giám
sát. Cải tiến thủ tục hành chính ñể ñảm bảo chính sách, chế ñộ ñến với các ñối
tượng ñược thụ hưởng nhanh nhất, thuận lợi nhất.
- Tiếp tục ñẩy nhanh tiến ñộ lập thủ tục ñề nghị công nhận Bà mẹ Việt
Nam anh hùng, phấn ñấu hoàn thành thủ tục ñề nghị trước ngày 19/4/2015.
Thường xuyên tu bổ, nâng cấp các bia ghi danh, nghĩa trang liệt sỹ; từng ñịa
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phương cần xây dựng nơi ñây thành ñiểm sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền
thống cho cán bộ, ñảng viên, ñoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân nhân. Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các ñoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát ñộng mạnh mẽ phong trào chăm sóc, phụng
dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia ñình thương binh, liệt sỹ bằng những
việc làm cụ thể, thiết thực. Tiếp tục duy trì và phát triển phong trào phụng
dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng của các doanh nghiệp, các cơ quan, ñơn vị.
- Nắm chắc danh sách các hộ nghèo trên từng ñịa bàn dân cư, phân loại 2
ñối tượng: Số hộ nghèo trong diện gia ñình có công cách mạng, diện cứu trợ xã
hội và ñối tượng khác. Theo ñó, xây dựng và nhân rộng mô hình cộng ñồng
tham gia và duy trì mức hỗ trợ thường xuyên, phù hợp ñể các hộ nghèo trong
diện gia ñình có công cách mạng, cứu trợ xã hội thoát nghèo theo chuẩn Quốc
gia. Cần ñi sâu, nắm chắc, hiểu rõ hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo của từng hộ
nghèo; từ ñó, có biện pháp thật cụ thể, phù hợp ñể giúp số ñối tượng này vượt
nghèo một cách căn bản.
- Tích cực triển khai các biện pháp nhằm ñẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm; chú ý trước hết ở những ñịa bàn khó khăn. Coi trọng ñào tạo nghề và
giải quyết việc làm ñể tăng thu nhập, ổn ñịnh và từng bước cải thiện ñời sống
của hộ nghèo, cận nghèo. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hóa gia ñình. Thực hiện
lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội nhằm
tập trung nguồn vốn ñầu tư nâng cấp, phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu
phục vụ sản xuất, ñời sống, các công trình phòng, chống biến ñổi khí hậu, xâm
thực, gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, chú ý trước hết ở vùng sâu,
vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ, vùng ñồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi
ngang ven biển.
- Đối với vùng ñồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục rà soát và trong khả
năng cố gắng cao nhất tiếp tục giải quyết tình trạng thiếu ñất sản xuất ñi ñôi với
tăng cường quản lý ñất ñai và phát triển ngành nghề, chăn nuôi, làm tốt nhiệm
vụ giao khoán, quản lý bảo vệ rừng.
- Tạo mọi ñiều kiện thuận lợi nhất ñể gia ñình có công cách mạng, hộ
nghèo ñược tiếp cận dễ dàng và thụ hưởng ñầy ñủ các dịch vụ y tế, giáo dục,
tiếp thu và ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, ñời sống. Ngân hàng
Chính sách Xã hội - Chi nhánh Bình Thuận làm tốt nhiệm vụ cho vay vốn ưu ñãi
ñối với hộ nghèo. Quản lý và phát huy tốt các nguồn vốn cho vay giải quyết việc
làm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ñoàn thể chính trị - xã hội các cấp ñẩy
mạnh phong trào hỗ trợ giúp nhau làm kinh tế gia ñình.
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- Tập trung ñúng mức sự lãnh ñạo của các cấp ủy từ tỉnh ñến ñịa bàn dân
cư, phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị, xem việc thực hiện chính sách
ñền ơn ñáp nghĩa, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ thường
xuyên của cấp ủy, chính quyền, là một trong những tiêu chí ñể phân loại tổ chức
cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ñoàn thể chính trị xã hội các cấp.
- Các cấp ủy, từng chi bộ khu phố, thôn xây dựng kế hoạch thật cụ thể ñể
lãnh ñạo triển khai thực hiện tốt Kết luận này trong phạm vi lãnh ñạo.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ñoàn thể chính trị - xã hội nắm chắc
tình hình ñời sống của các gia ñình có công cách mạng, hộ nghèo; làm tốt công
tác tuyên truyền, vận ñộng, kịp thời ñề xuất và phối hợp với chính quyền, các
ngành liên quan ñẩy mạnh thực hiện phong trào ñền ơn ñáp nghĩa, giảm nghèo
bền vững.
- Củng cố và phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ ñạo phong trào ñền ơn ñáp
nghĩa, giảm nghèo các cấp.
- Định kỳ 6 tháng một lần, các cấp ủy cơ sở sơ kết, ñánh giá tình hình;
hàng năm, Ban Tuyên giáo các cấp ủy, các cơ quan thông tin tuyên truyền kịp
thời phổ biến những mô hình khu phố, thôn, xã, phường, thị trấn thực hiện tốt
phong trào ñền ơn ñáp nghĩa, giảm nghèo gắn với thực hiện tốt các chính sách
an sinh xã hội ñể ñộng viên, nhân rộng phong trào.
4. Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh ñạo Ủy ban nhân dân
tỉnh cụ thể hóa về mặt Nhà nước ñể triển khai thực hiện Kết luận này.
5. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan theo dõi việc thực hiện Kết luận này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ñể theo dõi, chỉ ñạo./.
Nơi nhận:
- Đảng ñoàn Hội ñồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, ñoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và ñảng ủy trực thuộc;
- Các ñồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(ñã ký, ñóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng
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