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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN CẨM KHÊ 

–––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
––––––––––––––––––––––– 

Số: 14/2014/NQ-HðND                 Cẩm Khê, ngày 26 tháng 12  năm 2014 

 

NGHỊ QUYẾT 

Chương trình giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2015 - 2020 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ 
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ XIII 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 09/2011/Qð-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai 
ñoạn 2011 - 2015; 

         Sau khi xem xét Tờ trình số 1383/TTr - UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của 
Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Khê về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết giảm nghèo 
bền vững giai ñoạn 2015-2020; Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 19 tháng  12 năm 
2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Khê về kết quả thực hiện Chương trình giảm 
nghèo bền vững giai ñoạn 2011-2014, giải pháp giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2015 
-2020; Báo cáo thẩm tra số 30/BC - KTXH ngày 22/12/2014 của Ban Kinh tế - Xã 
hội và thảo luận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt Mục tiêu Giảm nghèo bền vững huyện Cẩm Khê giai ñoạn 
2015 – 2020, với nội dung chính sau ñây: 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Tập trung ñầu tư phát triển Kinh tế - Xã hội ñể tạo sự tăng trưởng cao, bền 
vững; 

- ðẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là ñối với xã, thôn ñặc biệt 
khó khăn; 

- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân nâng cao ñời sống vật chất 
và tinh thần cho người nghèo thông qua thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo và 
an sinh xã hội; 
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- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các xã nghèo, khu ñặc biệt khó 
khăn; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, gắn giảm nghèo bền vững với chương trình 
xây dựng nông thôn mới. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1 Mục tiêu năm 2015 

- Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 14,5%; hộ cận nghèo xuống 13% theo 
chuẩn nghèo hiện hành. 

- Tỷ lệ lao ñộng qua ñào ñạo và truyền nghề ñạt 40% (từ 3.500 ñến 4.000 lao 
ñộng qua ñào tạo, truyền nghề; trong ñó người nghèo 300 lao ñộng). 

- 100% người nghèo, cận nghèo ñược cấp thẻ Bảo hiểm y tế. 
- Tạo việc làm mới cho 4.300 lao ñộng, trong ñó xuất khẩu lao ñộng từ 200 

lao ñộng trở lên. 
2.2 Mục tiêu giai ñoạn 2016 - 2020 

- Phấn ñấu mỗi năm giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo và 2,5% tỷ lệ hộ cận nghèo trở lên 
(theo tiêu chí quy ñịnh phù hợp với từng thời ñiểm). 

- Phấn ñấu mỗi năm ñào tạo và truyền nghề từ 2.000 ñến 3.000 lao ñộng. 
- Mỗi năm tạo việc làm mới cho 4.500 lao ñộng, trong ñó xuất khẩu lao ñộng 

từ 200 lao ñộng trở lên. 
- 100% người nghèo, cận nghèo ñược cấp thẻ Bảo hiểm y tế. 

3. Giải pháp thực hiện 

- Triển khai thực có hiệu quả các chủ chương lãnh ñạo của ðảng và Nhà nước 
về công tác giảm nghèo, tăng cường sự chỉ ñạo ñiều hành của các cấp, chính quyền 
trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, huy ñộng tối ña các nguồn 
lực cũng như trong tổ chức thực hiện và giám sát, ñánh giá chương trình; 

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể, sự tham gia của người 
dân trong công tác tuyên truyền, vận ñộng nhằm làm chuyển biến nhận thức trong  
nhân dân về công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ ñộng, tự lực, tự cường, vươn 
lên thoát nghèo. 

- Thực hiện tốt công tác ñiều tra, thẩm ñịnh rà soát, xác ñịnh ñúng ñối tượng ñể 
thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của ñảng và Nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo; 

- Thực hiện ñồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo hiện hành nhằm 
tạo ñiều kiện ñể hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập và tiếp cận các dịch vụ 
xã hội. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng 
ñồng ñể các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; 

- Quan tâm chú trọng ñầu tư cơ sở vật chất: ðường giao thông, thuỷ lợi nội 
ñồng, ñiện, cở sở y tế, trường học. ðưa các chương trình dự án phát triển kinh tế, mô 
hình sản xuất có năng suất sản lượng cao vào các xã khó khăn, các xã có tỷ lệ hộ 
nghèo cao ñể ñẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập 
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cho người lao ñộng, nâng cao ñời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần ñẩy 
nhanh tiến ñộ giảm nghèo bền vững ở các xã khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo cao. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu ñãi, khuyến khích tạo ñiều 
kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo sản xuất kinh doanh, nhất là ưu ñãi về ñất ñai, tiếp 
cận vốn, tín dụng ñầu tư, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật vốn cho phát 
triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia ñình. 

- Thường xuyên quan tâm chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất 
lượng hiệu quả hoạt ñộng công tác quản lý, ñiều hành của Ban chỉ ñạo giảm nghèo từ 
huyện tới cơ sở, nhất là ñối với cơ quan Thường trực cấp huyện  - Thực hiện tốt 
công tác ñào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho ñội ngũ 
cán bộ làm công tác giảm nghèo từ huyện ñến cơ sở, ñể ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về 
công tác giảm nghèo trong năm 2015 và những năm tiếp theo.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ñánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ 
kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện chương 
trình giảm nghèo, ñảm bảo ñạt mục tiêu yêu cầu từng năm và cả giai ñoạn. Làm tốt 
công tác thi ñua, khen thưởng ñể kịp thời ñộng viên những tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác xoá ñói giảm nghèo của huyện. 

  ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao: Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế 
hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, các Ban của Hội ñồng nhân dân huyện 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Cẩm Khê khoá XVII, nhiệm 
kỳ 2011 - 2016,  kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2014 ./. 
 
 
 

 

          CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

            Trần Tiến Văn 

 

 

 

 
 


