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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/11/2021                      

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững tỉnh  

Ninh Bình giai đoạn 2021-2025  

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 (sau đây 

gọi tắt là Nghị quyết số 09-NQ/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung của  

Nghị quyết số 09-NQ/TU, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo 

bền vững đề ra. 

- Phát huy vai trò, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Hội, đoàn thể và toàn thể Nhân dân trên địa bàn 

tỉnh trong tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

nhằm “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại        

Nghị quyết số 09-NQ/TU một cách phù hợp, hiệu quả và bền vững, không    

hình thức, chạy theo thành tích. 

Tập trung nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; trong đó, ưu tiên 

đối với hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công với cách mạng, hộ đăng 

ký thoát nghèo bền vững; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, 

đơn vị và địa phương trong quá trình thực hiện; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 

giám sát để thực hiện hiệu quả, đúng quy định. 

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững phải mang tính 

khuyến khích, khơi dậy sự chủ động, tích cực vươn lên thoát nghèo bền vững 

của hộ nghèo, hộ cận nghèo và địa phương nghèo; thực hiện hỗ trợ có điều kiện, 

hạn chế hỗ trợ trực tiếp, cho không đối với hộ nghèo còn sức lao động. 

Đảm bảo phù hợp với điều kiện, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, của 

huyện, thành phố; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, 

điều kiện của từng nhóm hộ nghèo, từng địa bàn dân cư. 
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II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

  Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững; 

giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền; hạn chế tái nghèo và 

phát sinh nghèo mới; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, tạo 

sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; cải thiện đời 

sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và 

giảm nghèo bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2021-2025. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Phấn đấu đến cuối năm 2025, số hộ nghèo của toàn tỉnh giảm 2/3 so 

với năm 2021. 

- Phấn đấu đến hết năm 2022, 100% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. 

- Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được hưởng các 

chính sách ưu đãi của Nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ 

đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh, thông tin, 

hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. 

- Các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều 

kiện theo quy định sẽ được thụ hưởng các chương trình, dự án giảm nghèo bền 

vững của trung ương và của tỉnh. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu và 09 nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị 

quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung được 

giao, thời gian thực hiện, chủ trì/phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả. 

(Chi tiết nội dung tại Phụ lục kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 của tỉnh 

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và điều phối chung việc tổ chức triển 

khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc 

các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các 

nội dung, nhiệm vụ được giao. 

Trực tiếp tham mưu các nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. 
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Kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả tổ chức thực hiện 

với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời, đúng quy định. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc các 

Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch, tham 

mưu UBND tỉnh chỉ đạo. 

4. Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan; 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; nội dung Nghị quyết số          

09-NQ/TU và Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất 

lượng, hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội) kịp thời, đúng quy định. 

5. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy 

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch, đảm bảo hoàn 

thành mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU đã đề ra. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia 

thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày   

26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững tỉnh           

Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đạt 

kết quả. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp 

thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ LĐTBXH;  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Báo Ninh Bình, Đài PT-TH tỉnh; 

- Lưu VT, VP2,3,4,5,6, TH-CB. 
   NP_VP6_KHGN 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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