2


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH BÌNH THUẬN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 03 /2011/NQ-HĐND                           Bình Thuận, ngày  15   tháng 7  năm 2011


NGHỊ QUYẾT
Về Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Kết luận số 94-KL/TU ngày 07/9/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) về xóa đói, giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng xã nghèo và hỗ trợ nhà ở cho người nghèo;
	Sau khi xem xét Tờ trình số 3147/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh về Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, 
QUYẾT NGHỊ:
	Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015 với các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu:
a) Mục tiêu chung: 
Tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho hộ nghèo, đặc biệt là những xã có tỉ lệ hộ nghèo cao nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo và thoát nghèo bền vững; góp phần thu hẹp sự chênh lệch về thu nhập và mức sống giữa các vùng, các nhóm dân cư.
b) Mục tiêu cụ thể: 
Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1,5-1,7% / năm.

2. Các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2015:
	- Các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (16 xã) cơ bản có các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân.
- Tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả gần 15.000 ha đất sản xuất và hơn 89.000 ha rừng đã giao khoán bảo vệ, quản lý rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tiếp tục tìm quỹ đất để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu đất sản xuất theo điều kiện từng địa phương.
- Giải quyết cho 59.000 lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Có khoảng 30.000 lượt người nghèo được tiếp cận công tác khuyến nông - lâm - ngư - công, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn cách làm ăn.
- Có 5.000 người nghèo được hỗ trợ học nghề.
- Có 100% người nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế  miễn phí.
- Có 100% trẻ học mầm non, học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo được hưởng chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Có 4.500 lượt cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội và cán bộ giảm nghèo ở các cấp được tập huấn nâng cao năng lực, trong đó 95% là cán bộ cấp cơ sở.
- Tiếp tục hỗ trợ giải quyết về nhà ở cho khoảng 3.000 hộ nghèo.
3. Các giải pháp chủ yếu:
a) Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là các hộ nghèo. 
b) Rà soát để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo để tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ và ỷ lại vào Nhà nước. Tập trung ưu tiên nguồn lực cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Coi trọng việc giải quyết đất ở, đất sản xuất, vốn sản xuất, việc làm và kinh nghiệm làm ăn cho các hộ nghèo còn khó khăn.
c) Tăng cuờng chỉ đạo, điều hành của chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể nhân dân các cấp trong tỉnh; đẩy mạnh các cuộc vận động, kết hợp nhiều biện pháp, hình thức triển khai để huy động mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ và công chức làm công tác giảm nghèo ở các cấp.
d) Ngoài ngân sách Trung ương đầu tư, nguồn vốn huy động từ cộng đồng, hàng năm ngân sách địa phương cân đối kinh phí phù hợp để thực hiện chương trình.
Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
	Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân  tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
	Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:					  	                CHỦ TỊCH
- Văn phòng Quốc hội;                                                            
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội;					(Đã ký)
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;				Nguyễn Mạnh Hùng
- Các Ban Tỉnh uỷ;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH&
   HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;                            
- Website Chính phủ; 
- Trung tâm Công báo - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, hậu.

