
TiNH UY LAO CAl BANG CONG SAN VIT NAM 
* 

S O -CTr!TU Lao C'ai, ngày 02 tháng 11 nám 2021 

CHU'(NG TRINH 
hành dng thtrc hin Clii thj s 05-CT/TW cüa Ban BI thir ye tang cu'ông sir lãnh 

do cüa Bang dôi vOi cong tác giãm nghèo ben vU'ng den nàm 2030 

Thrc hin Chi thj s 05-CT/TW ngày 23/6/202 1 cña Ban BI thu v tang 
du&ng sir 1nh dao  cüa Dâng di vài cong tác gim nghèo bn vihig dn näm 2030, 
Ban Thirmg vi Tinh üy ban hành Chuang trmnh hành d)ng nhix sau: 

I. DANH GIA T!NH H1NH 

1.Uudiêm 

Giãm nghèo là chü triio'ng ion ci'la Dãng và Nhà nuc, nh&m cài thin di 
sng 4t ch.t và tinh thin cho nguài nghèo, thu hçp khoãng each v& trInh dt phát 
trin gita các vüng, dja bàn và giUa các dan tc, nhOm dan Cu. Trong nhüng näm 
qua, cong tác giãm nghèo dà duçic cp üy, chInh quyn các cap tinh Lao Cai quan 
tam chi dao,  t chác thrc hin; d t.p hcrp süc manh  doàn kt, huy dng si,r tham 
gia cüa cã h th6ng chinh trj, các t chcrc, doanh nghip và toàn th nhân dan; tao 
sir chuyn biên manh  m v nhn thirc v giàm nghèo. Trong giai doan  20 16-2020, 
tiiih Lao Cai dã chü dng ban hành các chrnmg trInh, k hoach, D an... thirc hin 
miic tiêu giãm nghèo bn vftng (dec bit Nghj quyt s 22-NQ/TU ngày 
11/11/2014 cüa Ban Thuong vi Tinh üy v h trçv giãm nghèo ben vtrng huyn Si 
Ma Cai dn näm 2020; Nghj quyt s 20-NQ/TU ngày 24/5/20 19 cüa Ban Thumg 
vi.i Tinh üy v giám nghèo bn vftng di vói các xà có t 1 h nghèo tr 40% trâ 
len dn ht 11am 2020; thin nhIn dn näm 2025, có xét d&i näm 2030, day duçxc coi 
ni dung trgng tam d thn cOng vào lOi nghèo) và dã dat  dugc kt qua quan tr9ng: 
Giai do?n 20 16-2020, t l h nghèo giãm bInh quân 5,2%/nãm, vuçit miic tiêu 
Nghj quyt Dai  hôi Dàng b tinh 1n thir XV; näm 2016 tinh có t l. h nghèo cao 
thir 6 so vài Ca nuéc; dn näm 2020 tST 1 h nghèo toàn tinh con 8,2% 14.322 
h, h cn nghèo 9,37% = 16.370 h (vixcin len xp vj tn thir 10, tang 4 b.c v 
xp hang nghèo). 

2. Hin ch 

Lao Cai vn là tinh trong nhóm Co tr l hO nghèo cao nh.t so vó'i cá nrnc. 
Thirc hin chun nghèo c'iXa ChInh phü giai doan 2021- 2025, dtr kin rà soát t l 
hO nghèo cui näm 2021 trén dja bàn tinh urc gAn 30%, turcrng duong trên 48.000 
hO nghèo và khoãng 20.000 hO cn nghèo tirclng duang 10%. Vic trMn khai thirc 
hin các nti dung trQng tam v giãm nghèo bn vng O mt s xa chua dt hiu 
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qua nhu mong mun. H nghèo chü yu tp trung vüng dng bào dan tc thiu s 
(trên 900/c);  phong tic tp quan, canh tác san xut con lc hu, chua thành hang 
hOa; mt s6 bt phii nguOi dan con tu tuông l.i, trông ch vào sr h trç cña Nba 
rnrâc... Nguy c tái nghèo cOn cao, nh.t là khi có thiên tai, dch bnh xãy ra. Da s 
doanh nghip trên dja bàn là doanli nghip vra và nhO, quy mô sir dicing lao dng It 
nell s lao d)ng vào lam vic tai  các doanh nghip chua nhiu, chiia tao  dugc 
nhiu vic lam tai  ch cho ngui lao dng. Thiu sr gn kt gitta h trçl di sng, 
phát trin san xut vâi chuyn giao khoa h9c cong ngh, tin b k thuat,  báo v 
môi tri.thng, thu hut du tu. Tai  nhiu noi, vic thirc hin hçip phân h trçi phát trin 
san xut vin theo each cp ging, 4t tu dan trãi; chua h trç tp trung theo dr an, 
mô hInh dng b, chua gn vOi xay dirng các mô hirih  hcrp tác lien kt vài doanh 
nghip, hqp tác xà, t nhóm nông dan. 

Mt s cp u dãng, chInh quyn ccr s chua nhn thi'rc dy dü tam quan 
trçng cüa cOng tác giâm nghèo; lânh do, chi do có lüc, có nai chixa quyt lit, kjp 
thai. Ngun hrc d.0 tu cho cong tác giãm nghèo chua dáp 1rng dirçic nhu câu thirc 
tin, chua khai dy dixçic tim näng, th manh,  chua phát huy duçic nOi  hrc cüa 
toàn dan và cong dng. Tác dng cüa djch bnh Covid-19 tip ti.ic là nhftng thách 
thirc iOn di vói cong tác giãm nghèo bn vng. 

II. MIJC TIEU 

1. Miictieu 

1.1. Mic lieu 16ng qudt dIn nàm 2030 

Nâng cao nàng lrc lãnh do cüa các cp u, th chtrc dàng v giàm nghèo bn 
vthig; tip tic xác djnh giãm nghèo bn vüng là chü trircmg ióTi, nht quail cUa 
Dãng, Nhà nuOc, là nhim vii chInh frj quan trçng, thithng xuyên, lâu dài cüa ca h 
thng chInh trj và toàn xã hi, gop phn thirc hin tin bO,  cOng bang xâ hi. Cong 
tác giám nghèo bn vng thrgc thra vào các chuang trInh, k hoach phát frin kinh 
t - xà hi hang näm, K hoach phát trin kinh th - xa hi 5 11am 2021- 2025 và 
chin luçc phát trin kinh th - xà hi 10 11am 2021 - 2030 cüa các cp, các ngành, 
dja phuang, don vi. 

1.2. Myc lieu cy tid: 

- Giai doan 2021-2025: (1) PhAn dAu giâm tS l h nghèo b'mh quân tr 3-
5%/nàm trO len theo chu.n nghèo tip cn da chiu áp d1ing cho giai doan 2021-
2025, trong dO tr  l hO nghôo tren dia bàn cäc huyn nghëo, xa ngho giãm tcr 
6%/näm trâ len. Giãm h cn nghèo hang nãm tr 2.000 h trO len. Dn näm 2024, 
huyn Bão Thing và thành ph Lao Cai Ca bàn không cOn hO nghèo. (2) Ph.n dAu 
trên 60% s xà có t' i h nghêo d.t chun tiêu chI xây dmg nông thôn mOi. (3) 
100% lao dng thuOc hO nghêo, hO c.n nghèo trong dO tui lao dQng có nhu c.0 
du thrcic h trç dào tao  ngh và giOi thiu vic lam. 



- Giai doan 2025-2030: (1) Phn dAu dn nãm 2030, ca bàn không con huyn 
nghèo. (2) Ph.n du dn nrn 2030, 100% các xã trén dja bàn tinh cO t 1 h 
nghèo cOn duài 20%. (3) Nâng t)' 1 lao dng qua dào tao  dn 11am 2030 dat  72%, 
trong do t l lao dng có van bng chüng chi dat  36%. 

II. NHIM VIJ VA GIAI PHAP CHU Eu 

1. Dy m311h cong tác tuyên truyn, giáo dic, nâng cao nhn thfrc và 
trách nhim cüa can b, dãng viên, nhât là ngirO'i dfrng dãu trong cong tác 
giäm nghèo 

Di mi hInh thCrc thông tin và tuyên truyn nâng cao nhn thc cüa ctng 
dng, ngui dan v nghia, thin quan trQng cüa gim nghèo và each tiêp cn ye 
giám nghèo bn vng, trong do t.p trung vào mt s ni dung tr9ng tam nhti: 
Thng vien, hithng dn ngithi nghèo, h nghèo có kin thUc, kinh nghim trong lao 
dng, san xut, chü dng yuan len thoát nghèo, không trông ch, Si lai vào str giüp 
dO cña Nhà nithc và xA hOi. 

Tang cung mr các ló'p tp hun k nang, bi duOrig nghip vi cong tác thông 
tin truyn thông cho tuyên truyn vien, can b thông tin và truyn thông co' s&. 

Thông tin, tuyên truyn trên báo in, tài lieu, t rai, t gap; thông tin, tuyên 
truyn trên sOng phát thanh, truyn hInh tinh và h tMng dài, tram  truyn thanh 
cp huyn và c.p x b&ng các loai hmnh và th tài phong ph ('tin, bài, phóng sit, 
ghi nhanh, phóng vdn, giccrng sang thoát nghèo; giái thiu mô hinh tiên tiê'n, kinh 
nghiçm san xut hiu qua, phzrcrngpháp khoa hQc k9 thuat  nuói trng, lao dt7ng tçii 
các cong ty doanh nghip udt kha'u lao dOng...) d ngui dan, d.c bit là h 
nghèo, ho cn nghèo áp dyng, chü dng yuan len thoát nghèo, han  chê tu tuthig 
trông chi Si lai. 

2. Nâng cao dOi sng vt chat, tirih thn cüa ngirM nghèo, ngtrO'i cn ngheo 

- Dào tao  ngh: Dào tao  theo djnh huàng cu ciia thj tnxng lao dng, g.n 
vài nhu cu cüa doanh nghip và thijc t san xut, tao  khã näng cung cap lao dng 
có cht luçing cao v tay ngh& k5 näng, sirc khOe và tác phong cong nghip dam 
báo ngi.thi lao dng sau h9c ngh cO dü nang 1irc, trInh d chuyên môn, k näng 
ngh va thai d ngh nghip d tham gia hoat dng san xuât tao  ra thu nhp n 
djnh. Phk du dn 11am 2030 lao dng có vic lam sau dào tao dat 90%. 

- Giãi quyt vic lam: Phát trin thj truO'ng lao dyng  dng b, hin dai;  huy 
dng và phán b, sir dyng có hiu qua các ngun hrc d thüc dy phát trin kinh t 
- xa hOi,  chuyn dch co' cu lao dng theo huàng hin dai,  CO sii k& n& vO'i cáo th 
trithng lao dng trong nithc vói các nuâc trong khu virc và trên the gith. Day manh 
kt n6i cung - cu lao dng, mi rng hqp tác tim kim vic lam cho ngu&i lao 
dng trong và ngoài nw9c. Quan tam phát trin các doanh nghip vüa và nhô, coi 
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tr9ng phát trin kinh t djch vçi, cong nghip ch bin nông san, khôi phc Va phát 
trin the lang ngh thu cong m ngh d nhanh chóng tao  ra nhiu vic lam có thu 
nhp n dinh, trong dO chii trong phát trin thj tru&ng lao dng khu vrc nOng thOn, 
yang dng bào dan tc thiu s. Ph.n d.0 dn nàrn 2030, cO trên 80%  thanh niên 
thuOc hO nghèo, hO c.n nghèo tham gia lao dng linh virc phi nông nghip. Co ca 
ch chinh sách h trçi ngixOi lao dng tham gia thj frir&ng lao dng; quy djnh trách 
nhim cii th cüa chInh quyn cp huyn, x trong cong tác quãri l lao dng, tao 
vic lam có thu nhp n djnh cho ngtthi dan. 

- LTith vrc nông nghip: D.y manh  phát trin các ngành cong nghip ch bin 
san phm nông nghip, djch vi nông nghip, chuyn djch ca cu kinh t nông 
thôn, tao  vic lam và thu nhp tai  ch cho dan cu nông thôn, trong do: T.p trung 
chi dao  thirc hin xây dirng chumig trinh mi xA mOt  san ph.m (OCOP) trên ca s& 
phát trin các ngành ngh và djch vii d cO, dng th?ii xây dirng các ngành ngh 
mth phü hçrp vi diu kin và phát huy lçii th cua các dja phuong, trên Co s các 
tng kinh doanh mó'i. Thu hut các doanh nghip, hçrp tác xà du tx phát trin san 
xu.t gn vOi ch bin tiêu thii san phrn cho nông dan; uu tiên dAu tu h trçl cho cac 
doanh nghip, hçip tác x, t h9p tác xây dirng các dii an có sñc lan tôa lrn, tao  vic 
lam cho nhiu lao dng tai  ch viing nông thôn. Xây dirng các mô hInh nông nghip 
cong ngh cao, nông nghip hEhi. co, san xut nông nghip truyn thng gn v9i du 
ljch và các djch vii an ung, t.m thuc tai  các dim, tua, tuyn du ljch nhu Bc Ha, 
Sa Pa, Bat Xát, Muang Khuang... 

- H trq hO nghèo, cn nghèo tip cn các djch vçi xä hOi  co bàn: 

+ V Giáo dtic và Dào t?o:  Náng cao ch.t luçmg giáo dçic toan din, thirc chit; 
duy tn vtrng chc, ch.t luç'ng, hiu qua pM cp giáo dc và xOa mu chu; dy manh 
pMn lung h9c sinh; phát tnin giáo dc dan tOe,  chun hóa giáo diic ving cao; tao 
dOt phá v thig dimg cong ngh thông tin và giáo diic STEM; nãng cao cht hrng 
day và h9c ngoi ng - hOi nhp quc t; xây drng truOiig chun qu& gia; phát 
hin, Mi duOng hçc sinh giOi, hgc sinh nãng khiu; phn du dn näm 2025, giáo 
dyc yang cao Lao Cai là mOt  trong các tinh dmrng 4 du cã nmic. 

+ \T  Y tA: Nâng cao sirc khOe cà v th ch.t và tinh th&n, thm vOc, tutM thg, 
chit lucmg cuOc  sng cüa nhãn dan. Xãy dirng h tMng y t trng btràc hin di 
cong bang, cht lucmg, hiu qua và hO.i  nhp quc th. Phát frin nn y h9c khoa 
hQc, dan tOe  và  dai  chuing. Bào dam mi ngithi dan du duçc quail 1, chain soc sirc 
khOe thijc hin mvc  ti8u bao phu bào him y t toãn dan. Tang cung du lii xây 
dmg co s ha tang, cung cp các trang thit bj hin di cho các tram y t xa, dc bit 
là r các xä ng sâu, yang xa, vimg dng bào dan tOe  thiu s du9'c thi hurng. 

+ V nhà a cho hO nghèo: Tip tiic 4n dng, huy dng ngun lc xã hOi  bOa 
ct M trçi cái thin nhâ i cho hO nghèo, iru tiên hO nghèo CO nguôi cao tui, ngui 



khuyt tat,  h nghêo ô ving d.c bit khó khan, vüng sâu, vüng xa, h nghèo a các 
xã xây drng nông thôn mài. Dn 2025, ca bàn không con hO nghèo a nhà tam. 

+ V nuc sach  và v sinh môi tnthng: Huy dng ngun hrc tip tic thic 
hin Chucrng trInli nithc s.ch và v sinh môi tnxang nông thôn. Phn du dn näm 
2025, có 100% ngu1i dan khu vixc nông thôn ducic s'ir dwig nuàc hçp v sinh (hoc 
nuac sach). 

+ V thông tin - truyn thông: Xây dimg và cfing c h thng thông tin - 

truyn thông cor sa nhm dam bão thông tin v các chinh sách cüa Dàng và Nhà 
rnrac, thông tin phát trin kinh t chInh trj, vn hoá - xã hOi,  khoa h9c k thut 
duçvc dua dn phic vi nguai dan, iru tiên a khu virc yang sâu, v11ng xa, vüng dong 
dng bào dan tOc  thiu s& Ph.n du dn näm 2025, có 100% các xä, phithng, thj 
tr.n, thôn, bàn, t dan ph dc dugc báo, xem duçic truyn hInh và nghe duçic phát 
thanh cüa tinE trên thit bj thông minh. 

3. Nghiên cüu, xay dimg các mô hInh T tir quàn tai  các thôn, ban vâi hlnh 
thüc giüp nhau giãm nghèo, chia sê kinh nghim trong san xu.t ch.n nuôi, lam an 
kinh th, tim kim vic lam... nhm phát huy tinh th.n doàn kêt, gn bó tInE lang 
nghi'a xóm, cñng hithng tai giàm nghèo bn vng. Kp thai kEen thithng, biu 
drong di vai nhftng t.p th& cá nh5n có thành tIch xut s.c. 

4. Tip tic thirc hin có hiu qua các chInh sách giám nghèo bn vng tip 
c.n vài chu.n nghèo da chiu g.n vai thijc hin hiu qua các chInh sách dc thu 
cüa tinh. Thc hin t& các Nghj quy&, k& lun, Chiicing trInh cüa Trung uong, 
TinE üy có lien quan dn chInh sách an sinE xä hOi  và E an s 1 0-DAJTU ngày 
11/12/2020 cüa Ban Chip hành Dâng bO tinh v giàm nghèo bn vfng tinh Lao 
Cai, giai doan 2020-2025. 

5. E.0 P.r kt cu ha t.ng dng bO khu vrc nông thôn tao  diu kin thu.n lçii 
cho giao thixcrng, hru thông hang hóa; trQng tam tai các xä nghèo theo Nghj quyêt 
s 20-NQ/TU ngày 24/5/20 19 cüa Ban Thi.rmg vi Tinh i:iy v giãm nghèo bn 
vUng di vai các xã CO tr l hO nghèo t'~ 40% tr& len dn ht näm 2020; t&m nhIn 
dn nm 2025, có xét dn nm 2030 theo hiràng du Pr các cong trInh ha thng thit 
yu, dam bào hoàn thành các tiêu chj nông thôn mâi v ha t.ng vi1ng nông thôn: 

- V giao thông nông thôn: 15u tiên d.0 Pr các Cong trInh giao thông 
cO tInh kt ni do là các tuyn du0ng tir trimg tam huyn dn x, tuyn triic chinh 
cüa xà và lien xA. Dng thai, b trI ngun hic du Pr cong trInh giao thông phiic v 
san xut, cong trInh có tác dng ion dn giãm nghèo, tang thu nhp cho nguOi dan. 

- V linE virc Gião dic: Tp trung du Pr các danh mc nhir phàng h9c, 
phOng bO môn, nhà da nng; phOng Nba hiOu bO, phOng h trçi hQc t.p, phOng bàn 
ti-u hgc sinh, nhà cong vi.i giáo viên, nhà bp n, cong trInh nhà tm nhà v sinh... 
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- V linh vrc Van hóa: llu tiên dAu tir xay dçng nba van hóa xä, khu the 
thao xa, nhà van boa các thôn mói sap nh.p chtra dam bão ye vi tn, quy mô, sir 
diing; du tir nâng cp, süa chüa nhà van hóa xä, thôn dã xung cap. 

- Ve lTnh virc cp mrOc, thüy 1ç'i. T5u tiên du hr các cong lrInh thiy lcii và cp 
nuOc sinh hoat de phát trien san xuAt, sinh hoat nang cao thu nhp cho ngithi dan. 

- ye linh vçrc cAp din sinh boat: Uu tiên d.0 hr các cong trmnh cAp din sinh 
boat dam bão hoàn thânh tiêu chi rà dAu tu nâng cAp h thng din cho các thôn 
dam bão an toàn k5 thut, dáp üng nhu cu san xuAt và sinh hoat cia ngithi dan. 

6. Nang cao näng 1c, hiu qua hoat  dng cüa các c quan thirc hin chinh 
sách giãm nghèo cUa h thng chinh trj cAp ca sâ trên dja bàn tinh. Tang cithng sir 
lânh dao  cüa cAp üy, sir dieu hành cüa chinh quyen, phát huy vai trô cüa Mt tr.n 
T quc và các doàn the chInh trj - xâ hi di vâi cong tác giàm nghèo; phân cong 
dàng viên chi b thôn, bàn, t dan ph giñp d h nghèo. Dua chi tiêu ket qua 
thc hin giàm nghèo b&n viThg vào tiêu chI dánh giá cAp üy, chInh quyen, doan 
the hang näm. Tp trung dào tao,  bi duOng nAng cao tninh d chuyên môn, nghip 
vi1, nãng hrc trien khai các chü truang, chInh sách cho dOi  ngfl can b lam nbim 
vi giãm nghèo. 

7. Huy dng nguen 1irc, khuyen khIch các thành phn kinh te d.0 tu cho 
giãm nghèo: DAy manh  thu hut ngun lirc hr các thàrth phn kinh tá, nhAt là kinh te 
tu nhán; chü dng thu hiit các nhà dAu hr den du hr trên dja bàn tinh, tao  nhieu 
viec lam cho ngui lao dng. Lng ghép, tich hp hieu qua ngun 1rc cüa các 
chuong trinh mic tiêu quc gia trong cong tác giàm nghèo nhu: Chuoiig trInh mvc 
tiêu quc gia giàm nghèo ben vüng, Chucrng trInh miic tiêu quc gia xây drng 
nông thôn mó'i và Chuong trInh phát trien kinh te - xa hi vüng dng bào dan tc 
thieu s và mien nüi giai doan 202 1-2030; iru tiên d.0 tix ngân sách nhà nuàc cho 
phát trien các huyn nghèo, xà nghèo. 

8. Tp frung chi dao,  thrc  hien  có  hieu  qua vüng "LOi nghèo" cüa tinh theo 
Nghj quyét s 20-NQ/TIJ ngày 24/512019 cüa Ban Thung vi Tinh üy ye giãm 
nghèo ben vng di vOi các xâ có t l h nghèo hr 40% trâ len den het nàm 2020; 
tm nhln den nam 2025, có xét den näm 2030: Tao  sir chuyen bien nhanh hon ye 
di sng 4t chAt, tinh thAn cüa ngithi nghèo, ngui cn nghèo, dng bào dan tc 
thieu s tai  các xã nghèo. Tiep tiic hoàn thien  co s& ha tAng den các xà, thOn bàn, 
co bàn hoàn chinh h thng duông giao thông lien thôn theo quy chuAn, h thng 
dien hrói; tao  de kien, h tr cho phát friên san xuAt; phn dAu dua các xâ Co t l 
h nghêo cao trên 40% den nãm 2030 tr& thânh xâ trung bInh cña tinh. 

IV. TO CHC THVC HItN 

1. Các Ban Can si Dãng, Dàng doàn, huyn Uy, thj üy, thành üy, dãng Uy trirc 
thuec Tinh üy can cü nhiem vi dirge giao, xay dirng ho.c b sung vào chixo'ng 
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trInh, k hoach tri&i khai Chuoiag trInh hành dng cUa Tinh üy phii hçTp tmg dja 
phuung, cci quail, dcm vj; tang curng giám sat hot dng cüa các c.p chinh quyn 
và các Ca quan, dan vj lien quan trong qua trinh th chirc thçrc hin Chuang trInh 
hành dng gop phn thrc hin thng lçii miic tiêu giãm nghèo. 

2. Ban Can sr dãng Uy ban Nhân dan tinh chi d.o các co quan, dan vj lien 
quan xay drng ho.c b sung vào chiwng trinh, k hoach trin khai Chuang trInh 
hành dng bão dam phü hcip tthig dja phuang, ca quail, dan vj; tham miru Ban 
Thung v1. Tinh üy so kit, t6ng k& Chuang trInh hành dng. 

3. Ban Tuyên giáo Tinh'tiy chü tn, phi hçp vi Ban Can sir E)âng IJI3ND tinh 
tham mini chi dao,  hithng dn vic quán trit, tuyên truyn, ph bin thirc hin 
Chuang trinh hành dng, dng thO'i clii do các co quan thông tin, truyn thông 
thumg xuyên thông tin vic trin khai, thirc hin Chuang trInh hânh dng. 

4. Các ca quan chuyên trách tham mini, gitp vic Tinh üy thi.rng xuyên theo 
dôi, kim tra, giám sat, don dc viêc thuc hin trin khai Chixcrng trInh hành dng. 

5. Dãng doàn, Mt trn T6 qu6c Vit Nam, các t chirc chInh trj xa hi phM 
hçTp huâng dn, th chi'rc hQc tip, quán trit tuyên truy&n sâu rng den toàn th can 
bO, dãng viên, hi viên; d.y mnh cong tác 4n dng the thng 1p nhân dan tich 
circ tham gia cong tác giãm nghèo bn vftng và chü dng giám sat cong tác nay; 
Tip tic th chirc các cuc vn dng xa hi, phong trào thi dna yêu nithc, trng tam 
là cuOc 4n dng "VI nguO'i nghèo", cing v6i chInh quyn các cp thirc hin t& 
cong tác giám nghèo bn vthig. Can ci chc nang, nhim v'i Va tInh hInh thirc t 
xay drng chi.rang trinh, k hoach, d an, di,r an... gop phn giãm ngheo bn vthig./. 

Nainhân:  
-BanBIthulrungixoi'igDãng; 
-CácBanDãngTrungmmg; 
- Van phông Trung uong Bang; 
- BCS Bang ChInh phi'i; 
- BCS Bang Bô Lao dng-Thucmg binh và Xä hi; 
- Các &c Uy viên BCH Bang b tinh; 
- Các co quan tham mini giüp vic Thih üy; 
- Các Ban Can sr, Bang doan, Dãng b trrc thuc 
- Các s&, ban, ngành, MTTQ, to ch(rc chinh trj - xà hi tirih, 
- Lânh dao Van phOng Tinhiy; 

ChuyOn viên tong hçrp —VPTU; 
- Luu Van phOng Tinhüy 
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Lao Cai, ngày 02 tháng 11 nám 2021 

PHU LUC 
Phân cong thi'c hin nhim vti chü yu cüa Chuong trinh hãnh dQng 

tlui'c hiên Clii th S6 05-CT/TW cüa Ban BI thu v tang cu'ông si. lAnh do cüa Dãng d6i vói cong tác giãm nghèo 
bn vü'ng, den nãm 2030 

(Kern theo Chuzrng trInh hành d5ng so 80 -CTr/TU, ngày 02/11/2021 cia Ban Thu'&ng vy Tinh iy Lao Cai) 

STT Nhiêm vii 

Thô'i 

ban 
hành 

LtrInh, 
tin d 

thu'c hiên 
Co quan chü tn Co quan thn hin, ph& hQp, thuc hin 

I GIAI DOJN 2021-2025 

1 
D an Giárn nghèo bn vfng tinh Lao Cai, giai 
do.n 2020 - 2025 

2020 202 1-2025 
Ban Chp hành 
Dàng b tinh 

Ban Can sr Dãng UBND tinh, UBND / 
tinli; cac Dáng doàn, Ban can sr d' 

dáng b Irirc thuOc 

2 
D an Phát trin nông, lam nghip, sp xp dan 
cu, xay d'rng nông thôn imi tinh Lao Cai, giai 
doui 2020 - 2025 

2020 2021-2025 Ban Chap hành 
Dáng bO tmh 

Ban Can sir Dãng UBND tinh, 
tinh; các Dãng doàn, Ban can si,r d ,. 

dãng b tnyc thuc 

3 
D an Phát trin, nâng cao ch.t luçing các do 
thj và giao thông tr9ng dirn tinh Lao Cai, giai 
doan 2020 - 2025 

2020 2021-2025 
Ban Chap hành 
Dãng b trnh 

Ban Can sir Dãng UBND tinh, UBND 
tinh; cac Dãng doàn, Ban can sir dãng, 

dãng bi trirc thuc 

D an Huy dng ngun lirc cho dau tu phát 
trin tinh Lao Cai, giai doan 2020 - 2025 

2020 202 1-2025 
Ban Chap hàh 
Dãng b tinh 

Ban Can s Dãng UBND tinh, UBND 
tinh; các Dáng doàn, Ban can sir dãng, 

clang b trrc thuc 



STT Nhim vi 

ThM 
gian 
ban 

hành 

LtrInh, 
tien do 

thic hiçn 
Co quan chü frI Co quan thy hin, ph& hçrp, thi hin 

5 
D an DÔI mài, phát trin, nâng cao chit hrqng 
toãn din giáo dc - ngun nhân Iirc - khoa hQc 
cong ngh tinh Lao Cai, giai dotn 2020 - 2025 

2020 2021-2025 
Ban Chap hành 
Dàng b tinh 

Ban Can sir Dáng UBND tinh, UBND 
tinh; các Dáng doàn, Ban can sir dáng, 

dâng b true thuOc 

6 
D an Bão v, chäm soc. nâng cao sitrc  khOe 
nhân dan và cong the dan s tinh Lao Cai, giai 
dotn 2020 - 2025 

2020 2021-2025 
Ban Chap hàflh 
Dàng b tinh 

Ban Can sr Dáng UBND tinh, UBND 
tinh; các Dãng doân, Ban can sir dãng, 

dãng b true  thuc 

D an Phát trin Cong ngh Thông tin vã truyên 
thông tinh Lao Cai, giai do?n 2020 - 2025 

2020 202 1-2025 
Ban Chiip hânh 
Dãng b tinh 

Ban Can sr Dàng UBND tinh, UBND 
tinh; các Dàng doàn, Ban can sir dáng, 

dãng b true  thuc 

8 

Nghj quyt s 20-NQ/TU ngày 24/5/2019 cña 
Ban Ththng vti v giâm nghèo bn v[tng di 
vâi các xã có t 1 h ngheo t 40% trâ len dn 
h& näm 2020, tam nhIn dn 2025, có xét dn 
näm 2030 

2019 202 1-2030 
Ban Thr?mg vi 

Tinh 

Ban Can sr Däng UBND tinh, UBND 
tinh; eác Dãng doàn, Ban can sir dàng, 

dáng b trirc thuc 

Xây dirng các mO hInh T1i tr quãn tai  các thôn, 
bàn vài hInh thi'rc giiip nhau giãm nghèo 

2022 2022-2030 UBND flth 
Các s, ban, ngãnh lien quan; UBND 

các huyn, thj xä, thành ph 

10 Chrnmg trInh phát trin nhà a tinh Lao Cai dn 
näm 2025 và djnh hu&ng dn näm 2035 

2021 2021-2030 UBND ti 
Các sà, ban, ngãnh lien quan; UBND 

các huyn, th x, thành ph 

Xây drng K hoch Nàng cao chat luçing giáo 
dic nghê nghip, lao dng vic lam trên dja 
bàn tinh Lao Cai giai dotn 2021 — 2025, tam 
nhIn dn näm 2030 

2021 202 1-2030 UBND tinh 
Các sa, ban, ngánh lien quan; UBND 

các huyn, thj xà, thành ph 
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STT Nhim viii 

Thôi 
gian 
ban 

liãnli 

Lô trinh, 
tin i 

thuc hin 
Co quan chü fri Co' quan thun bin, ph6i Iip,  thic hin 

II GIAI DON 2026-2030 

1 
Xây drng các D an, Co ch, chinh sáchphát trien 
kinh t - xã hi, gop phn giám nghêo ben vürig 

2025 2026-2030 
Ban Can su 
dãng UBND 

tinh 
Các co quan lien quan 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

		2021-11-05T11:11:54+0700
	Việt Nam
	Tỉnh ủy Lào Cai<TULAOCAIQTB1@TULAOCAI> đã ký lên văn bản này!




