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- Cải thiện đời sống của nhóm hộ nghèo nhằm hạn chế tốc độ gia tăng khoảng
cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng
và miền núi, giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo;
- Ưu tiên đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu về: thủy lợi, khai
hoang đất sản xuất, đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học v.v… cho các
xã thuộc Chương trình 135 và xã bãi ngang.
2.2. Các giải pháp chủ yếu:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước về chương trình giảm nghèo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự quyết tâm
của các ngành, các cấp, các tổ chức và nhân dân về mục tiêu giảm nghèo. Phát động
mạnh mẽ phong trào thi đua giảm nghèo giữa các địa bàn trong huyện, giữa các hộ
nghèo trong cùng địa bàn, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra;
- UBND các xã, thị trấn xây dựng cụ thể kế hoạch giảm nghèo, lồng ghép
chương trình giảm nghèo với các chương trình mục tiêu khác. Nội dung chương trình
giảm nghèo phải được xây dựng thành các dự án khả thi để xác định mục tiêu ưu tiên
và các bước thực hiện đầu tư. Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng,
đảm bảo công khai, dân chủ và công bằng xã hội. Tăng cường phân cấp và đề cao
tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền và cán bộ cơ sở. Cần chú trọng hướng
dẫn cách sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến với hộ nghèo. Thực hiện giảm
nghèo một cách căn bản, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo; cần tập trung đúng
mức cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển, vùng căn cứ
kháng chiến cũ;
- Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính
trị - xã hội, các tổ chức xã hội trong tham gia thực hiện chương trình; tiếp tục xây
dựng và sử dụng có hiệu quả Quỹ “Ngày vì người nghèo”;
- Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của các Ban chỉ đạo và cán
bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo từ huyện đến xã, thị trấn; tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình giảm nghèo ở cơ sở; thường xuyên tổ
chức sơ kết, rút kinh nghiệm, kịp thời nhân rộng những gương điển hình tiên tiến
trong phong trào giảm nghèo nhằm đẩy mạnh phong trào giảm nghèo trên toàn địa
bàn huyện.
Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này.

