
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH PHU YEN Dc Ip - Tr do - Hnh phñc 

S: ,IS /KH-UBND Phi Yen, ngày 1f  tháng P4 nàm 2023 

KE HOACH 
To chü'c thz'c hin Phong trào thi dua 

"VI ngu'ô'i nghèo - Không dé ai bj ho Ii phIa sau" tinh Phü Yen 
giai don 2021-2025 

Thixc hin Quyt djnh sé 666/QD-TTg ngày 02/6/2022 cüa Thñ tuóng 

ChInh phü v vic ban hành K hoach  t chüc thrc hin Phong trào thi dua 

"VI nguèi nghèo - Không d ai bj bô lai  phIa sau" giai doan  202 1-2025; K 

ho?ch s 146/KH-UBND ngày 03/8/2022 cüa UBND tinh Phü Yen v thrc hin 

Chiang trInh miic tiêu quc gia giárn ngheo bn vüng giai dotn 202 1-2025 trên 

dja bàn tinh Phü Yen; K hoach s 125/KH-UBND ngày 22/6/2022 cüa UBND 

tinh Phó Yen v trin khai Quyt djnh s 1719/QD-TTg ngày 14/10/2021 cüa 

Thu ti.ró'ng ChInh phñ phê duyt Chuong trinh mic tiêu quôc gia phát triên kinh 

- x hi vüng dng bào dan tc thiu s và min nüi giai doan  202 1-2030, giai 

doan I: Tiir nãm 2021 dn näm 2025. 

UBND tinh ban hành K hoach  t chirc thiic hin Phong trào thi dua 

"VI nguô'i nghèo - Khong d ai bj bO 1i phIa sau" tinh Phü Yen giai doan 

202 -2025 (g91 tt là Phong trào thi dua), vth ni dung cii th nhix sau: 

I. MIC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Phát huy tinh thAn doàn kt, sure manh  cüa ca h thng chInh trj, toàn xâ 

hôi trong vic tuyên truyn, nâng cao nhn thirc, tinh thAn chü dng sang tao  cOa 

rni cá nhân, tap th và gia dInh, tao  khI th thi dua sôi ni trong toàn xã hi gop 

phAn thçrc hiên thãng Içi chü trrnmg, chInh sách, chucrng trInh giám nghèo cña 

Dâng và Nhà nuóc. 

- Dày manh, nâng cao chat luçing Phong trào thi dua "VI ngui ngheo - 

Không dé ai bi bô lai  phIa sau", khoi d,y chI tir ire, tr curng, phát huy nôi ic 

vuon len "thoát ngheo, xay drng cuc sng Am no" cüa ngithi dan và cong 

dng, phAn dAu "Vi mt Phü Yen không con dói nghèo". 
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- T chirc Phong trào thi dna thit thirc, hiu qua, thrc hin miic tiêu giàrn 

nghèo da chiu, bao trüm, bn vrng, han  ch tái nghèo và phát sinh nghèo; h trq 

nguii nghèo, h nghèo vugt len mic sng ti thiu, tip cn các djch vi xã hi Co.  

bàn theo chun nghèo da chiu quc gia, nâng cao chit luçing cuc sang; h tro' 

các xã d.c bit khó khan thoát khói tInh trang nghèo, dc bit khó khan. T5' l h 

ngheo theo chun nghèo da chiu duy trI rnirc giàm tü 0,7-1% /nàrn; t 1 h 

nghèo dan tc thiu s giám trên 1,5%/nàm; phn du 30% xã d.c bit khó khãn 

thoát khôi tInh trng nghèo, dc bit khó khàn. Cái thin sinh kê và nâng cao cht 

lu'crng cutc sng cüa nguii nghèo gop phn hoàn thành các chi tiêu thuc Chuo'ng 

trInh miic tiêu quc gia giàm nghèo bn vüg và Chuong trInh miic tiêu quc gia 

xay dimg Nông thôn rnói trên dja bàn tinh vâ gop ph.n thrc hin dat  mic tiêu 

Nghj quyt Dai  hi  Dai  biu Bang b tinh 1n thr XVII dã d ra. 

- Tao sr chuyên bin mnh me ye nhn thü'c và hành dng, ' thó'c, trách 

nhirn cüa các c.p, các nganh và toàn xã hi di vi cong tác giâm nghèo bn 

vüng; xac dnh cong tác giârn nghèo gop phn quan tr9ng tao  dng hrc cho phát 

trin bn vüng cüa tinh, phát trin kinh t phái gn vói thrc hin tin bô, cong 

bng xã hi, dua con ngui là trung tam cüa sir phát trin trong diu kin moi. 

Huy dng ngun hrc toàn xã hi thrc hin miic tiêu giârn nghèo bn vQng. 

2. Yêu cu 

- Vic thirc hin Phong trào thi dua phâi tth thành nhim v tr9ng tam, 

thumg xuyên trong các phong trào thi dua cüa các s&, ban, ngành, Uy ban Mat 

trn T qu.c Vit Nam tinh và các t chirc chinh trj - xã h5i, các t chüc kinh t, 

t chirc xA h,i, ngh nghip, các huyn, thj xã, thành ph và các ciim, khi thi 

dua trong tinh giai doan 2021-2025. 

- Phong trào thi dua duçic trin khai sâu rng tr tinh dn cp co so, voi noi 

dung da dng, hInh thOc phong phü, thit thirc, hiu qua phi hçp vO'i diu kin 

thtrc t cüa rni don vj, dja phi.rang, Ca sO; phát buy dugc sang kin cia rnoi 

tng lOp Nhân dan. 

- TO chOc so két, tong kt Phong trào thi dua theo dOng quy djnh. Kjp thô'i 

phát hiên, bi du0rng, nhan rng các din hInh tiên tiên, nliu'ng sang kin, kinh 

nghim, mô hInh hay, cách lam hiu qua, sang tao  trong thirc hin chInh sách, 

chuong trinh giám nghêo. Biu duang, ton vinh, khen thu'Ong các tp the, cá 

nhân, gia dInh tiêu biu, có thành tIch xu.t sc trong thrc hin Phong trào thi 

dua d lan tOa trong toàn xã hi. 
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II. NQI DUNG, GIA! PHAP THIYC HIN PHONG TRAO Till DUA 

1. Ni dung Phong trào thi dua 

TuS' theo trng nhóm di tu?ng d d ra ni dung thi dua phü hqp vói thrc 
tin va yêu cu nhim vii giàm nghèo, cii th nhu sau: 

- Các th, ban, nganh, Uy ban M.t tran  T quc Vit Nam tinh và các t 
chüc chInh trj - xã hi tinh; các ciim, khéd thi dua cüa tinh can dr chüc nàng, 
nhiêm v1 tip tuc xay drng, trin khai hithng dn kjp thai và t chüc thrc hin 
có hiu qua Phong trào thi dua. Tap  trung vào các hoat  dng nghiên cüu, phát 
huy sang kin trong xay dxng, t chirc thrc hin các chInh sách, d xut các giâi 

pháp thirc hin m1ic tiêu giâm ngheo. Tip tic thrc thin chInh sách giám nghèo, 
, , 7 , chuan ngheo da chieu gan vo'i miic tieu phat tnen ben vixng, bao dam muc song 

ti thiu tang d.n va khá nàng tip can  các djch vi xã hi c bàn cüa ngithi dan; 
di mói cách tip can  v giàm nghèo, ban hành chInh sách h trq có diu kin, 

tang cithng tin ding chInh sách xâ hi cho nguôi nghèo; khuyn khIch doanh 

nghiép va hçip tác xA lien kt trong san xut, kinh doanh, tiêu th san ph.m, phát 

trin da dng các mô hInh san xut có sir tham gia cüa các h ngheo, h can 

nghèo, h mâi thoát ngheo; h trg phát trin các mô hInh san xut kinh doanh 

phà hap vi nguôi ngheo, nht là vüng nông thôn, min nüi. Thi dua dng 

thuân hop tác, trách nhim vi ngui ngheo và gop phn giâm nghèo; can b 

lam cong tác giãm nghèo thi dua tan  ti1y, guang mu, trách nhim, thi dua dng 
hành cüng ngi.r&i nghèo; phn du "VI mOt  Phü Yen không con dói nghèo", 

A 7 A A A F A Khong de ai b1 bo la'  phia sau Huy dçng cac doanh nghiçp, t.p the, ca nhan 

trong và ngoài nuâc, có nhng vic lam thit thrc, tham gia dóng gop cOng 
sirc, trI tue, cüa cái vat  chit h trç, giüp d ngui nghèo, dja bàn khó khAn. 

- Các huyn, thj xA, thành ph& các xà, phu0ng, thj trn thi dua d ra nOi 
dung, giãi pháp giâm nghèo dc thu cüa dIa  phuong mInh, b trI và huy dng da 
dang ngun lirc cho dja bàn nghèo nhm giàm h nghèo, tang h kha, giàu; xay 

dirng, nhân rng các mô hInh tot, sang kiên hay, dij an hiu qua ye giâm nghèo 
bn vüng. Gn phong trào thi dua vth phong trào "Phü Yen chung süc xây dirng 
nông thôn mói". Các dja phucing tap  trung thi dua d.y manh  thrc hin chInh 
sách phát trin kinh t - xã hi lien vOng, tang cithng kt ni vüng phát trin vói 
viing khó khAn; h trq, khuyn khIch doanh nghip d&u tu i nhUng dja bàn khó 

khän, gn vói bào dam quc phOng - an ninh. Rà soát, diu chinh quy hoch, t 
chirc thi.xc hin di di dan Cu, báo dam sinh k bn vng và an toàn cho dan cu 

t?i các vüng thtthng xuyên chju tác dng cüa thién tai, bin di khI hau,  khu virc 
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rung d.c diing. Quan tam giâi quyt dt san xut, dt phü hcip, tao vic lam, 

bào dam cac djch vii y t, giáo diic, nba a, nuac sinh hoat, v sinh môi truông, 

thông tin và djch vi xà hi khác cho nguôi nghèo, nht là di vói dng bào dan 

tOc thiu s và min niii. 

- TiJy ban Mt trn T quc Vit Nam và các t chüc chInh trj - xã hi các 

c.p dy manh cong tác tuyên truyn, vn dng các tng lap Nhân dan tIch ctrc 

tham gia huâng üng phong trào thi dua, giàm nghèo bn vQ'ng và an sinh xà hi; 

tip tic trin khai cuc v.n dng "VI nguM nghèo" nhân Tháng cao dim "VI 

nguai nghèo" h.ng näm; giám sat bInh xét thi dua thirc hin Phong trâo cüa Uy 

ban Mt trQtn T quc Vit Nam và các t chüc chInh trj - xã hi. 

- Thôn, buôn, cong dng thi dua doàn k& giüp nhau giâm nghèo và ti.rng 

buóc lam giàu; h trçY nguôi nghèo tham gia lao dng, phát triên san xuât, lam 

kinh t giói, yuan len thoát nghèo. 

- Vn dng can b, cong chüc, viên chüc, ngithi lao dng các co quan giüp 

di các xã hoc thôn d.c bit khó khän; c.p üy, t chüc dáng, chInh quyn va 

dang viên giüp d h nghèo, dja bàn khó khàn. 

- Khuyn khIch các doanh nghip thi dua giüp di các xã hoc thôn dc bit 

khó khàn; v.n dng các hO khá giá giüp di hO nghèo. 

- Các hO gia dInh thi dua tham gia lao dng, phát trin san XULt, lam kinh 

t, thoát nghèo bn vng và giüp di các cá nhân, hO gia dInh khác c1ing thoát 
• . ngheo, xay dirng cuçc song am no. 

2. Giãi pháp thic hin phong trào thi dua 

- Tang cuèng si,r lãnh dao, chi dao cüa c.p Uy, to chüc dàng, chInh quyên 

các cap; nâng cao vai trô, trách nhim cUa nguôi dung du cp üy, t chirc dáng, 

chinh quyn các c.p và co quan, dan vi trong lãnh dao, chi dao  t chuc thii'c 

hin phong trào thi dua, sa k&, tng kt và khen thuàng cho t.p th& cá nhân, hO 

gia dInh có thành tIch tiêu biu, xut s&c trong phong trào thi dua. 

- Các sa, ban, ngành, Uy ban Mt trn T quéc Vit Nam tinh và các t chuc 

ehInh trj - xâ hOi, UBND các huyn, thj xà, thnh ph và the ciim, khi thi dua can 

cü vào d.c dim tInh hInh, yêu cu, thim viii và di tuqng cii th d xay dirng k 

hoach th chüc thrc hin phong trào thi dua thiét thirc, hiu qua vci nOi  dung, tiêu 

chI ci th& hinh thüc phü hqp, trárih hInh thüc, lang phi; có các hInh thuc tuyên 
- A A 

truyen phu hçp, tao sr chuyen bien mnh me ye nhan thixc, tao  sr dong thuan cua 

toàn xâ hOi và phát huy sue math tng h?p cUa câ h thng chInh trj trong quyt 



5 

tarn trin k.hai t chirc thrc hin có hiu qua Phong trào thi dua. Tin hành so kit, 

dánh giá, rut kinh nghim và ting kt Phong trào thi dfla vào nám 2025. 

- Sä Thông tin và Truyn thông phôi hçp vci Ban Tuyên giáo Tinh üy, Sâ 
Ni vi1, Sâ Lao dng Thi.rang binh và XA hi hithng dn các co quan báo chI, 

truyn thông và cac ngành lien quan dAy manh  cong tác tuyên truyn, xây dirng 
cac chuyên trang chuyên mvc,  tang cixông thi luvng nh&m phát hin, biu 

duong va nhân rng nhtng mô hInh hay, cách lam mâi, tp th& cá nhân tiêu 

biu, xuAt s.c, cac din hInh tiên tin trong thirc hin phong trào thi dua. 

III. TIEU CHI THI DUA vA HINH THI5C KHEN THIJYNG 

1. Tiêu chI thi dua 

a) D6i vó'i các sô ban, ngành, Uy ban MI tr?in To quc Vit Naiii tin/i 
va cac t char chInh In - xã hôi huh 

- Trin khai Co hiu qua cOng tác giám ngheo bn vüng; hoàn thành cO chAt 

lung, dOng thOri hn các van bàn huOng dn thirc hin chInh sách, chuong trInh 

giám nghèo theo chi do cüa cAp có thAm quyn. Tip tue thuc hin chInh sách 

giám nghèo, chuAn ngheo da chiu gAn vói m1ic tiêu phát trin bn v&ng, bào 

dam mirc sng ti thiu tang dAn va khà näng tip cn các djch vi xã hi co bàn 

cia ngui dan; &ii rnâi cách tip cn v giám nghèo, ban hành chInh sách h trçY 

có diu kiên, tang ci.räng tin d1rng chInh sách xA hi cho ngl.räi nghèo. 

- Chü dtng, tIch crc huy dng nguôn lirc, cO nhiéu sang kiên, mô hInh 

giàm nghèo bn vng diiqc nhân rng, giüp cho ngri ngheo tham gia lao dng, 

phát trin san xuAt, kinh doanh, lam kinh t giOi, n djnh cuc song, viicn len 

thoát nghêo bn vtrng. 

- Di vOi Ngan hang ChInh sách xä hOi,  th1rc hin hiu qua chInh sách tin 

dung dti vOi h ngheo, h cn ngheo, hO mói thoát nghèo; t chirc tin diving có 
dong gop, h trçv thit thc trong cong tác giàm nghèo và h trq, giup dôr hiu 
qua các xà ho.c thôn dc bit khó khän và nguäi ngheo. 

b) Di vói cip huyn, thj xd, thành ph6 

- Xây drng và trin khai có hiu qua chuong trInh, k hoach  cong tác giám 
nghèo bn vUng trên dja bàn; dà ra các nQi dung, giãi pháp sang tao, d.c thu 

thit thirc d giàm nghèo thit thirc, phü hcip vó'i tInh hInh và diu kin cña dja 

phi.rorng; b trI hqp l, hiu qua các ngun Iirc dAu t's cho cOng tác giãm nghèo 

trên dja bàn. 
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- Các huyn không can hO nghêo (lthông bao gm h nghèo khóng có khá 

náng lao dng); ho.c quy mô hO nghèo và hO cn nghèo da chiu giàm trên 50% 
. A • , 

so vcxi dau ky ('khong bao gom hQ ngheo khong co kha nang lao dQng). 

c) D6i voi cp xã 

- Trin khai có hiu qua chuong trInh, k hoach cong tác giàm nghèo bn 

vüng trên dja bàn; d ra duqc các nOi dung, giài pháp d giàm nghèo thit thrc, 

phü hçip vói thirc t dja phuang; sü ding hiu qua, hoàn thành quyt toán kjp 

thcn, dung quy dnh cac nguon kinh phi phiic vi cong tac giam ngheo; thrc hiçn 

dung ch dO thông tin, báo cáo theo yêu cAu cüa c.p trên. 

- Di vói xã khu virc III, xã khu vrc II, xä khu virc I vüng dng bào dan 

tOc thiêu s và min nüi quy mô hO nghèo và hO c.n nghèo da chiu giàm trên 

50% so vâi d.0 ks'. 
A A 

d) Doi vot thon, buon 

- Trin khai thirc hin có hiu qua các chisong trInh, chInh sách giám nghèo 

trên dja bàn. Huy dng ngun 1c, h trcr vn, chia sé kinh nghim, k5 thut dé 

hO nghèo phát trin san xut, n djnh cuOc sng và thoát nghèo. 

- Diu kin sng, thu nh.p cüa ngu1i nghèo trên dja bàn dugc cài thin ro 

ret, tip c.n ngày càng thun lqi v9i các djch vi xã hOi  co bàn v vic lam, y 

giáo duc, nba &, nithc sach và v sinh, thông tin. 

- Quy mô hO nghèo và hO cn nghèo da chiu giám trén 50% so vi du ks'. 

' A d)DoIwnh9glatlflh 

- Co thirc, trách nhim trong vic tr chü dOng phát huy nOi  lirc d thoát 

nghèo, tr nguyen däng k thoát nghèo. Co nhiu sang kiên, cách lam hay, hiu 

qua trong lao dng, phát trin san xut, lam kinh t và thoát nghèo bn vttng; sü 
• A • - A P P - 

diing von vay tu Ngan hang Chinh sach xa h9i dung miic dich, tra Iai, tra goc 

dOng han, dat hiu qua sr ding. 

- Co nhiu dóng gop, h trçl hiu qua, sang tao cho các hO ngheo, hO cn nghèo, 

hO mOi thoát ngheo d phát trin san xut, lam kinh t, thoát nghèo bn vQTig. 

e) D6i vol can b5, cong chfrc, viên chfrc, ngwoi lam cong tác giám nghèo 

Can bO, cong chirc, vién chüc, ngtthi lam cong tác giãm nghèo n6 hrc cong 

tác, barn sat co s&, sang tao, cO nhüng cách lam hay, có sang kin trong vic xây 
A r

• I P 

drng, nghien cuu tham muu ban hanh co che, chrnh sach; hixcing dan, tham gia 

t chrc thrc hin cong tác giàm nghèo. 
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F 

g) Dôi vó'i các doanh nghip (41p  doàn kinh tê, cong ty Nhà nu'ó'c hoc 

doanh nghip, hçip tác xã, lien /zip hçip tdc xã) 

- Co dóng gop thit thc, hiu qua trong thirc hin cong tác giám nghèo vâ 

h tra, gii'Ip dc cac xã hoc thôn dc bit khó khän và ngi.thi nghèo. 

- To chirc lien kt trong san xut, kinh doanh, tiêu thii san phm, phát trin 

da dang cac rnO hInh san xut có sii tharn gia cüa các h nghèo, h c.n ngheo, 

h rnOi thoát nghèo; h trçi phát trin các d%r an, mô hInh giârn nghèo phü hçp 

v0i ngui nghèo. 

- Ngân hang hoc các t chirc tin diing thrc hin hiu qua chInh sách tin 

diing dêi vi ho nghèo, h cn ngheo, h m9i thoát nghèo. 

2. HInh thü'c và tiêu chuân khen thu'ông 

a) HlnIz thá'c k/ien thwang 

- Huân chu'ang Lao dng. 

- Bang khen cüa Thu tuâng ChInh phü. 

- BAng then cüa Chñ tjch UBND tinh. 

- GiAy khen cüa các s, ban, ngânh, doàn th cAp tinh; Chü tjch UBND các 

huyn, thj xa, thành ph. 

b) Tiêu c/iutn k/zen thu'ö'ng 

Can cir thành tIch trong thirc hin phong trão thi dua "Vi ngthi nghèo - 

KhOng d ai bj bó 1i phIa sau" giai doan  202 1-2025, vic xét khen thu&ng cho 

các tp the, gia dInh va cá nhân tiêu biêu, xuAt sAc &rc thirc hin theo quy djnh 

ciLia pháp 1ut v thi ctua khen thii&ng. 

3. Kinh phi khen thu'&ng 

- Khen thming cAp Nba nuàc chi tir qu5 Thi dua, then thuO'ng tinh. 

- Bang khen ciLia Chü tjch UBND tinh chi tiLi qu Thi dua, then thu&ng tinh 

vâ ngun vn Chuang trInh Miic tiêu quc gia giãm nghèo bn vQng giai doan 

2021-2025 (bao gm ngân sách trung u'mg và ngân sách dja phuung). 

IV. TIEN DO TH1C HIN 

1. Qu I näm 2023: Ban hành K hoch ti chiLrc thrc hin Phong trào thi 

dua theo chiLrc nãng, nhirn vii và theo hung dn ciLia cAp có thArn quyn. 

2. Nãm 2023: Các s&, ban, ngành, lily ban Mt trn T quc Vit Nam tinh 

-7- 
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và các t chirc chmnh trj - xä hi tinh, UBND các huyn, thj xã, thành ph can cir 

vào tInh hlnh thirc tin d chü dng tin hành so kt giüa kS'  và khen thithng 

theo thrn quyn. 

3. Nám 2025: Tng kt Phong trào thi dua vão djp tng kt Chung trmnh 

mic tiêu quc gia giám nghèo bn vUng giai don 202 1-2025; biu ducrng, khen 

thu&ng cho cac t.p th& cá nhân tiêu biu, có thành tIch xut s.c trong thirc hin 

Phong trào thi dua. 

4. Giai don 2022-2025: Các sâ, ban, ngành, Uy ban M.t trn T quôc Vit 

Nam tinh và các t chirc chInh trj - xâ hi tinh, UBND các huyn, thj xä, thánh 

ph tt chüc thirc hin Phong trào thi dna hiu qua, thit thirc; can cr vào tInh hInh 

thirc tin d chü dng tin hành khen thu&ng h&ng nAm theo thm quyn. 

V. TO CH15'C THVC HI1N 

1. Các sâ, ban, ngành, Uy ban Mt trQn T quc Vit Nam tnh va cac to 

chüc chinh tn - xã hi tinh; UBND các huyn, thj xä, thành ph can cir Ké 

hoch và diu kin ct th xây drng k hoch, hithng dn và chju trách nhim t 

chirc trin khai thirTC hin Phong trào thi dua dam bão ni dung, chit luvng vâ 

tin d. Các cc quan thông tin dai  chüng có trách nhim tuyên truyn, mO 

chuyên trang, chuyén miic, tang thii luçing tuyên truyn Phong trào thi dua va 

các gumig din hInh tiên tin trong Phong trào thi dua. 

2. Uy ban Mt trn Tt quc Vit Nam vâ các t chüc chInh trj - xa hi cac 

cap, có trách nhim tuyên truyên, v.n dng các hi viên, doàn viên tIch cut 

tham gia thrc hin Phong trào thi dna; phát hin, nhân ring các din hmnh tiên 

tin trong Phong trào thi dua trén phm vi toàn tinh. 

3. Trurc ngày 10 tháng 11 hang nám, các sâ, ban, ngành, Uy ban Mt 

trn T quc Vit Nam tinh và các t chi.'rc chInh trj - xã hi tinh; UBND cac 

huyn, thj xä, thành ph báo cáo tInh hInh t chirc thirc hin Phong trào thi dua 

y Sâ NOi  viii (qua Ban Thi dua - Khen thithng) và Sâ Lao dng - Thuong binh 

và Xã hOi  (Go' quan thu'ô'ng tricc Chu'cmg trInh myc tiêu quc gia Giám nghèo 

tinh) d thng hqp, báo cáo UBND tinh và Thu tuâng ChInh phü. 

4. Co quan thuàng trirc Ban Chi dao  các Chuong trInh mvc  tiêu qu6c gia 

giai doan 2021-2025 các cp ph& hqp vâi co quan Thu'ng trirc Hi dng Thi 

dua - Khen thu&ng cüng cp tham mini cho cp üy Dáng, chInh quyn kt hop 

vic kim tra, giám sat k hoch t chüc thc hin Phong trào thi dna vâi cac 

chuong trInh, k hoach kim tra, giám sat Chuong trInh giám nghèo bn vttng 

hang näm, djnh ks', chuyén d ti các co quan, don vj, dja phuong. 
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5. Sx Ni vi (Ban Thi dua - Khen thu'ó'ng tinh) chü trI, phi hçip vâi S& Lao 
dng - Thwing binh va Xã hi va các don vj có lien quan xây dung huóng dn 
khen ththng so kt, tng kt Phong trào thi dua; th.m djnh h so khen thu&ng 
trmnh Chü tjch UBND tinh va cp thm quyn khen thii&ng các t,p th& Ca nhân 
có thành tich xu.t sc trong Phong trào thi dua dam bão ch.t ch theo quy djnh. 

6. S& Lao dng - Thucmg binh và Xã hi 

- ChU trI, pMi hgp vói Sà NOi  vi (Ban Thi dua khen thuthig tinh) trin khai, 
don dc, hithng dn vic t chüc thirc hin K hoach  nay, hang nàm báo cáo HOi 
dng Thi dua - Khen thithng tinh (qua Ban Thi dua - Khen thiröng tin/i,). Dng 
thai ph& hqp vói các don vj Co lien quan tham mru UBND tinh so kit, tng kt 
Chuong trInh rnic tiêu quc gia giám nghèo bn vUng giai do?n  202 1-2025 trên 
dja bàn tinh PhO Yen gn vâi so kt, tng kt Phong trào thi dua. 

- Lam d.0 m6i tip nhan, ttng hçip h so d nghj khen thuO'ng cüa các 
don vj, diia ph.rang trInh Ban Chi 4o các Chuung trInh miic tiêu quc gia 
giai doan 2021-2025 xét chQn d nghj Chü tjch UBND tinh khen thuâng (qua 
Ban Thi dua - Khen thu'àng tinh). 

Trong qua trInh t chi.rc thirc hin, nu cO khó khàn, vithng mac, hoc cn 
diu chinh, b sung K hoach  cho phü hçip vi tlnh hInh thirc tin; CáC co quan, 
don vj dja phuong kin nghj, phân ánh b.ng van bàn giri v Sâ Ni vii và Sâ Lao 
dng - Thuung binh và Xã hi d thng hqp, báo cáo UBND tinh xem xét, chi 
dao thixc hiên.7" 

Noi nhzmn: 
- Uy ban TW MTTQ Vit Nam. (b/c); 
- B Lao dng - TB&XH (b/c); 
- Ban TDKT Trung ung (b/c); 
- IT. Tinh üy (b/c); 
- IT. HDND tnh (b/c); 
- Chci tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Ban Tuyën giáo Tinh üy; 
- UBMTFQVN tinh; 
- HDTDKT tinh; 
- BCD các CTMTQG tinh; 
- Các sâ, ban, ngành, to chirc chInh tn - xA hi tinh; 
- VP: Tnh Ciy, Doan DBQH & HDND, UBND tinh; 
- Các Cum,  Khôi thi dua tinh; 
- UBND các huyén, thj xA, thành phô; 
- Báo PhLi Yen, Dài PTTH Phñ Yen; 
- Cong thông tin din tcr IJBND tinh; 
- Ban TDKT tinh; 
- Luu: VT, TH. 
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