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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai 

bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND, ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 

phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. 

Sở Tài chính Ninh Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, với những nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ 

động, sáng tạo của mỗi cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, 

chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Ninh Bình lần thứ XXII, Nghị quyết số 09 -NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2025. 

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Phong trào thi đua, đảm bảo công tác giảm 

nghèo theo nguyện vọng và đúng thực chất, không chạy theo thành tích; có chính 

sách đặc thù hỗ trợ, động viên, cải thiện nâng cao mức sống cho nhóm hộ nghèo 

diện bảo trợ xã hội, nhóm hộ nghèo có thành viên hưởng chính sách ưu đãi người 

có công với cách mạng; ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng, nhóm hộ có liên kết, 

theo chuỗi giá trị, các dự án giảm nghèo hiệu quả.  

- Nội dung thi đua và việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đảm bảo hiệu 

quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Thực hiện đồng 

bộ các chương trình giảm nghèo gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Từng bước cải thiện đời sống vật chất 

và tinh thần của người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn để từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa 

người giàu và người nghèo, giữa nông thôn và thành thị… Huy động nguồn lực 

toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; đảm bảo hộ nghèo, hộ cận 

nghèo có đủ điều kiện đều được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về y tế, 
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giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao 

động, nước sạch và vệ sinh, thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh 

kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.  

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách 

nhiệm của mỗi cán bộ, công chức đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định 

công tác giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của 

tỉnh, phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con 

người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới.  

2. Yêu cầu 

- Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, 

thường xuyên trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. 

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, 

thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. 

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

sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm hiệu quả, 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 xuất sắc trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. 

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

1. Nội dung phong trào thi đua:  

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị; trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham 

mưu thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua. 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ công chức, viên chức và người 

lao động cơ quan Sở Tài chính phát huy sáng kiến, đề xuất giải pháp thực hiện mục 

tiêu giảm nghèo; nâng cao trách nhiệm vì người nghèo và góp phần giảm nghèo; đồng 

hành cùng người nghèo để hướng tới trong cộng đồng không ai bị bỏ lại phía sau. 

- Lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch của Sở Tài chính nhất là các kế 

hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nhằm có những việc làm 

thiết thực để tuyên truyền hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng và các hộ gia đình nghèo giảm 

nghèo và thoát nghèo bền vững.  

2. Giải pháp thực hiện:  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập 

trung thi đua nghiên cứu, hoàn thiện chính sách giảm nghèo, ban hành chính sách 

hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, trợ 
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giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động; huy động các doanh 

nghiệp, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở có những việc làm thiết 

thực, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người 

nghèo, địa bàn nghèo.  

- Tiếp tục tổ chức các cuộc vận động xã hội, phong trào thi đua yêu nước, 

trọng tâm là cuộc vận động “Vì người nghèo” đến các doanh nghiệp, công chức, 

viên chức và người lao động thuộc Sở giúp đỡ các xã nghèo, hộ nghèo... xây dựng 

cuộc sống ấm no.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng thi đua khen thưởng Sở 

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị. 

- Xem xét, cho ý kiến đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. 

2. Văn phòng Sở 

- Tham mưu triển khai thực hiện phong trào thi đua theo Kế  hoạch; theo dõi, 

đôn đốc tình hình thực hiện phong trào thi đua tại các phòng, đơn vị trực thuộc; tổ 

chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và đề nghị các cấp khen thưởng cho tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

- Xây dựng báo cáo kết quả thi đua đảm bảo đúng thời gian quy định. 

3. Các đơn vị trực thuộc 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không 

để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, các chương trình mục tiêu quốc gia 

về xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; tham mưu Lãnh đạo Sở thuộc phạm vi, 

chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Tài chính đề nghị các 

phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả./. 

 
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Ninh Bình (để b/c); 

- Sở Nội vụ tỉnh NB; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Web STC; 

- Lưu: VT, TP/01 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

     Hoàng Văn Kiên 
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