
UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN DÂN TỘC 
 

Số :         /KH–BDT 

        CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                      

                Ninh Thuận, ngày        tháng 7  năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 

phía sau” giai đoạn 2021 - 2025                 
   

 

Thực hiện Kế hoạch 2870/KH-UBND ngày 02/7/2022 Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại 

phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ban Dân tộc xây 

dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua với các nội dung, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của hệ thống chính trị, toàn xã hội 

và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động 

sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh góp 

phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà 

nước. 

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Phong trào thi đua vì người nghèo, khơi 

dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng 

cuộc sống ấm no” của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phấn đấu “Vì một 

Ninh Thuận không còn người nghèo”. 

- Tổ chức Phong trào thi đua vì người nghèo thiết thực, hiệu quả, phấn 

đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu đề ra: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 

nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,5 - 2%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 

giảm trên 3%/năm; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang thoát khỏi tình trạng 

đặc biệt khó khăn; Tỷ lệ hộ nghèo ở huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm; 50% số 

xã, thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, 

đ ng quy định các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng 

khó khăn khác. 

2. Yêu cầu: 

- Việc thực hiện Phong trào thi đua vì người nghèo phải trở thành nhiệm 

vụ trọng tâm, thường xuyên trong phong trào thi đua của cơ quan giai đoạn 2021 

- 2025. 

- Phong trào thi đua vì người nghèo được triển khai sâu rộng trong toàn 

thể cán bộ, công chức, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số với nội dung 

đa dạng, hình thức phong ph , thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ 

quan. 
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- Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những 

sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính 

sách, chương trình giảm nghèo. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, 

cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua. 

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Công tác tuyên truyền: 

- Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt là Nghị quyết 

số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của 

Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 29/11/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 

2030; Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt Đề án thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 

890/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ 

Chí Minh về thi đua yêu nước nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức 

và hành động của cán bộ, đảng viên, đồng bào dân tộc thiểu số và miền n i. 

- Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền n i tham gia 

thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc phát triển kinh tế-xã hội vùng dân 

tộc thiểu số và miền n i góp phần giảm nghèo bền vững: Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát 

triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền n i giai đoạn 2021-

2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt 

chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền n i giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết 

số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát 

triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền n i giai đoạn 2021-

2030; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền n i giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp 

hành đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền n i đến năm 2015, định hướng đến năm 2030… 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-12-nq-cp-2020-thuc-hien-nghi-quyet-88-2019-qh14-de-an-phat-trien-kinh-te-mien-nui-434701.aspx
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1722/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tích cực 

tham gia thực hiện phong trào thi đua; tiếp tục triển khai phát động, vận động 

ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng 

năm. 

- Tăng cường công tác truyền thông, biểu dương, nhân rộng các điển hình 

tiên tiến nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về 

những lợi ích, tác động sâu sắc, lâu dài của Phong trào thi đua vì người nghèo 

đối với người nghèo, hộ cận nghèo và cộng đồng xã hội. 

2. Nội dung thi đua: 

- Tổ chức triển khai các chính sách dân tộc và các giải pháp hỗ trợ giảm 

nghèo gắn với nhiệm vụ của ngành, nhằm tác động thiết thực, hiệu quả gi p hộ 

nghèo đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập; tập trung cải thiện, nâng cao 

khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản (giáo dục – đào tạo, y tế, việc làm, bảo 

hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống, thông tin) của đồng bào dân tộc thiểu số để 

cải thiện cuộc sống và giảm nghèo bền vững. 

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành 

phố triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền n i giai đoạn 2021- 

2025 trên địa bàn tỉnh; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh 

vực kinh tế, đời sống, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng ổn định cải thiện tốt 

hơn đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền n i, bảo đảm 

cho đồng bào được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách mà Đảng và Nhà nước 

đã ban hành, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no. 

3. Giải pháp thực hiện: 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Ban; nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua vì người nghèo, tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho 

tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua theo 

thẩm quyền. 

- Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan tổ chức triển khai 

thực hiện Phong trào thi đua vì người nghèo đạt hiệu quả, thiết thực; gắn với 

thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong 

trào “Xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”, hằng năm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ 

được giao.  
 

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

Đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng: Thực hiện theo quy định 

của pháp luật về thi đua khen thưởng hiện hành. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực 

hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền n i giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh;  

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch 2870/KH-UBND ngày 02/7/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát động 

phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

3. Giao Văn phòng Ban chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch-Chính sách 

hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; hằng năm tổng hợp tham mưu lãnh 

đạo Ban kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – 

Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025  của Ban Dân tộc. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TBXH; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- UBND các huyện, TP; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Ban; 

- Lưu: VT, VP, KHCS. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Bá Bình Yên 
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