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CHI THI 
cUA BAN BÍ THU 

ve t�ng curÝng sr länh �¡o cüa Ðang 
�ôi vói công tác giäm nghèo bên vrng �ên n�m 2030 

Dàng và Nhà nuóc ta xác djnh công tác giàm nghèo bên vïng là chù 
truong lón, quan trong, nhât quán, xuyên suot trong quá trinh thuc hiÇn công 
cuÙc �ôi mói, xây dång và phát triên �át nuóc. Nhïng n�m qua, các câp uy, to 
chúc dång luôn quan tâm, tp trung l�nh �¡o, chi d¡o, cùng vóis tham gia tich
cuc cua cà hÇ thông chính tri, su nQ lyc cça toàn dân, công tác giåm nghèo �ã 
d¡t �ugc nhiêu thành tru nôi bt: HÇ thông chính sách, pháp lut vê giäm nghèo 
dugc ban hành khá �ông bÙ, toàn diÇn; ngân sách nhà nuÓC và nguôn lirc huy 
�Ùng tù xä hÙi �âu tu cho công tác giàm nghèo ngày càng t�ng; nhn thúc, ý 
chi vuon lên cça nguoi nghèo t�ng cao, có nhiêu tâm guong diên hinh nô lyc 
vuon lên thoát nghèo; hàng chåc triÇu hÙ nghèo �ã thoát nghèo, nhieu hÙ có 
cuÙc sông trung binh, khá già, nhiêu dja bàn nghèo thoát khöi tinh trang khó 
khan, mÙt sô �Ëa bàn �¡t chuân nông thôn mói. Ti lÇ hÙ nghèo giåm nhanh. Nêu 
n�m 1993 ti lÇ hÙ nghèo c£ nuóc là 58,1%, �ên n�m 2020 chi còn 2,75%. ViÇt 
Nam �ã hoàn thành sÛm måc tieu Thien niên ký cça Lien hop quôc vê xoá �ói, 
giam nghèo, duçc cÙng �ông quôc tê �ánh giá là diem sáng ve gi£m nghèo trên 
the giói. Kêt quå trên có ý ngh+a rât to lÛn, khäng dinh ý chí, quyêt tâm cao cça 
toàn Dång, toàn dân ta trong công cuÙc xoá �ói, giäm nghèo, thê hiÇn tính uu 
viÇt và bän chât tôt d�p cça chê �Ù ta. 

Bên canh nhïng thành tyru �¡t dugc, kêt quå giäm nghèo chua tht su bên 
vïng, nguy co tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao; chênh lÇch múc sÑng, �iÁu 
kien tiÃp cân các dich vy co bán, tiêp cn thË truòng, giäi quyét viÇc làm giïa 
các dia phuong, vùng, miên, nhóm dân cu chua duge thu hep nhièu; mÙt sÑ noi 
ti lÇ hÙ nghèo còn cao, ddi sông còn khó khän, nhât là vùng �ông bào dân tÙc 
thiêu sô, miên núi, biên giói, b�i ngang ven bi¿n và häi �ào. MÙt só co ché, 
chính sách, chuong trinh giàm nghèo chua thåc su hiÇu quä; mÙt bÙ ph¡n nguoi 
nghèo vân còn tu tuong trông chò, ý l¡i vào sy ho trg cça Nhà nuóc và cÙng
�ông, chua chú �Ùng ty vuron lên thoát nghèo. MÙt só cáp uý �àng, chính quyÁn 
chua nhn thuéc �ây du tâm quan trong cua công tác gi£m nghèo; länh d¡0, chi 

d¡o có lúc, có noi chura quyêt liÇt, kip thÝi, hiÇu quå quån lý nhà nuóc có m·t 
con han chê. Nguôn lyc �âu tu cho công tác gi£m nghèo chua �áp úng dugc nhu 
càu thuc tien, chua khoi dy �uoc tiêm n�ng, thê m¡nh, chua phát huy dugc nÙi 
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urc cua toàn dân và cÙng �ông. Bién �oi khí hu, thiên tai, quá trinh �ô thË hoá 

nhanh, chât lugng nguôn nhân luc thâp; �·c biÇt, tác �Ùng cça dËch bÇnh 

Covid-19 tiêp tåc là nhïng thách théc lón �ôi vÛi công tác giam ngheo ben vumg 

Dê thrc hiÇn thang loi måc tiêu ti lÇ nghèo �a chiêu duy tri mtc giàmn 

1 1,5%/näm mà NghË quyét �¡i hÙi XIII cça �ång �ã �Á ra; phân �âu �ên 

n�m 2030, co bàn không côn huyÇn nghèo, x� �·c biÇt khó kh�n; Ban Bí thu 

yêu câu các câp uy, tô chúc �àng, chính quyên, Mat trân Tô quôc ViÇt Nam và 

các doàn thê tp trung quán triÇt, thuc hiÇn tôt mÙt sô nhiÇm vy, gi£i pháp trong 

tâm sau: 

1. Các câp uý, tô chúc �àng tâp trung länh �¡o, chi d¡o công tác giam

nghèo bên vîng; xác dËnh giäm nghèo bên vïng là chç truong lón, nhât quan 
cua Dång, Nhà nuóc, là nhiÇm vu chính trË quan trÍng, thuong xuyên, lâu dài 

cùa cà hÇ thông chính trË và toàn xã hÙi, góp phân thuc hiÇn tiên bÙ, công b�ng 
x� hÙi, không ngùng nâng cao �Ýi sông vt chât và tinh thân cça nhân dân. Công 

tác giàm nghèo bên vïng là nÙi dung quan trÍng trong các chuong trinh, kë 

hoach phát triên kinh të - x� hÙi h�ng n�m, Kê ho¡ch phát triên kinh tê - x� hÙi 
5 näm 2021 -2025 và Chiên luge phát triên kinh tê - x� hÙi 10 n�m 2021 - 2030 

cua các cap, các ngành, dja phuong, don vj. 

2. Dây m¡anh công tác tuyên truyên, giáo dåc, nâng cao nhn thérc và trách 

nhiÇm cça cán bÙ, �áng viên, nhât là nguoi �úng dâu trong công tác giäm nghèo; 

phát huy m¡nh më truyên thông doàn kët, tinh thân "trong thân, turong ái" cça 

dân tÙe ta dói vÛi nguÝi nghèo. DÙng viên, huóng dán nguoi nghèo, hÙ nghèo 
có kién thrc, kinh nghiÇm trong lao �Ùng, sån xuât, chu dÙng vuon lên thoát 

nghèo, khóng trõng cho, ý l¡i våo sy giùp �ß cùa Nhå nuóc và x� hÙi. Các co quan 

báo chí, xu¥t b£n tích cyc tuyên truyên vê công tác giam nghèo, kip thÝi giói 
thiÇu các cá nhân, tp thÃ, mô hinh, kinh nghiÇm hay trong giam nghèo bên vmg 

Doi mói, �ây m¡nh, nâng cao chât lrgng phong trào thi dua "Cà nuóc 
chung tay vi nguroi nghèo - không �ê ai bj bô l¡i phía sau", khoi dy ý chí tu lrc, 

ty cuong, phát huy nÙi lyc vuon lên "thoát nghèo, xây dyng cuÙc song âm no" 
cùa nguoi dáân và cÙng �òng, phân �áu "Vi mÙt ViÇt Nam không còn �ói nghèo". 

3. Tiép tuc hoàn thiÇn chính sách giàm nghèo, chuân nghèo da chiêu gáan 
vÛi måc tiêu phát triên bèn vïng, b£o �ám méc sông tói thiéu t�ng d§n và khà 
n�ng tiép cân các djch vy x� hÙi co bàn cça nguoi dân; �ôi mói cách tiêp cn vê 
gi£m nghèo, ban hành chính sách hÑtro có �ieu kiÇn, t�ng cuong tín dång chính 
sách xã hÙi cho nguoi nghèo, båo trg x� hÙi d�ôi vÛi hÙ nghèo không có khà 
n�ng lao �Ùng. Có chính sách khuyên khích doanh nghiÇp và hop tác x� liên kêt 
trong s£n xuát, kinh doanh, tiêu thå sån phâm, phát triên �a d¡ng các mô hinh 
san xuât có sy tham gia cça các hÙ nghèo, cn nghèo; hô trã phát triên các mô 
hinh sån xuât kinh doanh phù hop vÛi nguoi nghèo, nhât là ß vùng nông thôn, 

miên núi. 
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kë ho¡ch thyc hiÇn Chi thË; nghiên céu ban hành và tó chúc thuc hiÇn hiÇu quáá 

nghi quyêt cça câp uyý vê gi£m nghèo bên vïng. Phân công mÙt sô tinh, thành 

pho; vn dÙng cán bÙ, ng chúc, nguôi lao �Ùng các co quan Trung uong giúp 

do các huyÇn nghèo, x� nghèo; câp uý, to chééc �£ng, chính quyên và dàng vien 

giüp do hÙ nghèo, �ja bàn khó khän. Thuòng xuyên kiêm tra, giám sát, khen 

thuong, biêu duong �ôi vÛi nhïng tp thê, cá nhân có thành tích xuât s�c; xem 

xét trách nhiÇm �ôi vÛi câp uy, tô chéc �ang, �áng viên dê xåy ra tinh trang vi 

pham pháp luât vê giám nghèo. 

Dang doàn Quôc hÙi xem xét, phê duyÇt chç truong �âu tu Chuong trinh 

måc tiêu quôc gia giàm nghèo bên vïng den n�m 2030, b£o �åm nguôn luc thåc 

hien công tác giàm nghèo và giám sát viÇc thårc hiÇn. 

- Ban cán su �àng Chính phù chi �¡o xây dång kê ho¡ch thåc hiÇn Chi 

thi; rà soát, hoàn thiÇn hÇ thông pháp lut vê gi£m nghèo bên vïng; thrc hiÇn 

hieu quà Chuong trinh måc tiêu quôc gia giám nghèo bên vïng �ên näm 2030, 

�ông thoi lông ghép, tích hãp hiÇu quà nguôn lrc cça các chuong trinh måc tiêu 

quôc gia trong công tác gi£m nghèo. 

- Mat trn Tô quôc ViÇt Nam và các �oàn thê �ây m¡nh công tác vn 

�Ùng các tâng lÛp nhân dân tích circ tham gia công tác giäm nghèo bên vïng và 

chù �Ùng giám sát công tác này. Tiêp tyc tô chúc các cuÙc vân �Ùng xã hÙi, 
phong trào thi �ua yêu nuóc, trong tâm là cuçc vn �Ùng "Vi nguoi nghèo", 
cùng vói Nhà nuóc thårc hiÇn tôt công tác giäm nghèo bên vïng. 

- Ban Tuyên giáo Trung uong chù tri, phôi hop vÛi Ban cán su �áng BÙ 
Lao �Ùng - Thuong binh và X� hÙi và các co quan liên quan tô chúc tuyên truyên 

viÇc triên khai thåc hiÇn Chi thj. 

- Ban cán sr �àng BÙ Lao dÙng - Thuong binh và Xã hÙi chçtri, phôi hop 

vói các co quan liên quan thuong xuyên theo döi, kiêm tra, �ôn �ôc, �inh ky so 
két, tông két, báo cáo Ban Bi thur két quå thyre hiÇn Chi thË này. 

Chi thË này phÑ bi¿n �¿n chi bÙ. 

Noi nhân: T/M BAN BÍ THU 
- Các tinh uy, thành uý, 
- Các ban �£ng, ban cán su �âng, 

däng doàn, ��ng uy trre thuçc Trung uong, 
-Các �ang uy �on vË su nghiÇp Trung uong, 
- Các �ông chí Uý viên 

Ban Châp hành Trung uong, 
- Luu V�n phòng Trung uong �ång. 
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