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                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

           

         Ninh Phước, ngày     tháng 10 năm 2022                                                       

   Chỉ đạo triển khai Tháng cao điểm  

        “Vì người nghèo” năm 2022  

 

 

                                      Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện, 

- Các Ban Đảng Huyện ủy, 

- Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, 

- Các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. 

 

 

Để triển khai thực hiện tốt Công văn số 3102-CV/TU, ngày 11/10/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 

2022; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: 

1.  Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã 

hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo 

bền vững, nhất là Kế hoạch số 69-KH/HU ngày 06/01/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 115/KH-UBND 

ngày 06/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Ninh Phước giai đoạn 2021 - 2025; phải 

xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà 

nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính 

trị và của toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.  

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong triển 

khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

và các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, với nội dung đa dạng, 

hình thức phong phú, phù hợp, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức; kết hợp thực hiện 

hiệu quả phong trào thi đua với các phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương, cơ 

quan, đơn vị, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh” và phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình, công dân kiểu 

mẫu”.  

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác giảm 

nghèo bền vững; huy động bố trí hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho công tác giảm 

nghèo; xây dựng nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm 

nghèo bền vững; thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 
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triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo, đảm bảo công khai, 

minh bạch, kịp thời.  

Tổ chức đợt cao điểm vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn tích cực đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phấn đấu huy động cao nhất 

nguồn lực ủng hộ để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, 

người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn huyện.  

2.  Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban huyện phối hợp 

chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 

huyện tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 

phía sau” và các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả.  

Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần “tương thân, tương 

ái”, “lá lành đùm lá rách”, đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tăng cường công 

tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình vận động để tránh chồng chéo 

và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” bảo đảm công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng đối 

tuợng. Chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giảm 

nghèo; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững; chú trọng hỗ trợ người nghèo tiếp cận các nguồn lực phục vụ 

phát triển sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập, nhanh chóng vươn lên thoát nghèo.  

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào 

thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tăng thời lượng, tin bài, 

mở các chuyên trang, chuyên mục thông tin về các hoạt động Tháng cao điểm “Vì 

người nghèo” năm 2022; tuyên truyền, giới thiệu, cổ vũ các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia quyên góp, ủng hộ người nghèo và những tấm 

gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong 

toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của 

người dân và cộng đồng.  

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng chương trình, kế hoạch 

cụ thể, triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua “Vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 

năm 2022, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo trong công tác vận động 

và hỗ trợ người nghèo.  

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở tham mưu 

cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả 

các phong trào thi đua giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia ủng 

hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tích cực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo ổn định cuộc 

sống, khắc phục các nguyên nhân dẫn đến nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững.  
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4. Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ 

Huyện uỷ kết quả thực hiện. 

 

 

Nơi nhận:                                                             

- Như trên;    

-  Lưu VPHU.                                                                       

 

 

                T/M BAN THƯỜNG VỤ 

               PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

             

             Nguyễn Xuân Hùng 
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