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3. Huy ñộng mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội cùng tham gia Chương trình
giảm nghèo; tổ chức tốt các chương trình cho mọi người dân tham gia các hoạt ñộng
giảm nghèo, bảo ñảm tính công khai, dân chủ và minh bạch.
4. Tập trung ưu tiên nguồn lực cho các xã có tỷ lệ nghèo cao; các xã, thôn, bản
có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn. Tiếp tục giải quyết ñất ở, ñất sản xuất,
vốn sản xuất, việc làm, kinh nghiệm làm ăn cho các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa,
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.
5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án thuộc Chương trình
Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành
Trung ương trong quá trình thực hiện Chương trình giảm nghèo ñến năm 2020 của
ñịa phương. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới
và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác nhằm tập trung nguồn vốn
ñầu tư phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và ñời sống gắn
với quy hoạch dân cư ở nông thôn.
6. ðẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy ñộng mọi nguồn lực trong xã hội ñể trợ giúp
người nghèo, vùng nghèo; khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế hỗ trợ,
ñầu tư vào các xã ñặc biệt khó khăn góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội tại
ñịa phương.
7. Tăng cường chỉ ñạo, ñiều hành của cấp ủy, chính quyền và hoạt ñộng của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội ở các cấp
cho công tác giảm nghèo trong thời gian ñến, ñồng thời ñẩy mạnh công tác ñào tạo,
bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo ở các cấp.
8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và ñánh giá áp dụng hệ
thống chỉ tiêu chung cho cả 2 cấp (xã, huyện theo hướng dẫn của Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội.
ðiều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị
quyết này.
ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, các Ban của Hội ñồng nhân
dân huyện và các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện có trách nhiệm giám sát việc
thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược HðND huyện Tánh Linh khóa VIII, kỳ họp thứ 2
thông qua ngày 26/7/2016 và có hiệu lực từ ngày 02/8/2016./.
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