Thc hin K hoch s 26-KH/QU ngày 07/02/2017 ca Ban Thng v Qun y v trin khai Chng trình "Thành
ph 4 an";ngày 07/3/2017, Thng trc Qun y ã có Thông báo kt lun s 83-TB/QU v thc hin công tác gim
nghèo nm 2017, theo ó, yêu cu các cp y ng, chính quyn, Mt trn, các phòng, ban, ngành, oàn th tp
trung lãnh o, ch o và trin khai thc hin mt s ni dung sau:

1- U ban nhân dân qun xây dng k hoch c th v ni dung, bin pháp thc hin công tác gim nghèo nm
2017 và k hoch thc hin ni dung an sinh xã hi ca Chng trình "Thành ph 4 an"; trong ó cn chú trng
công tác kho sát, xét duyt công nhn h nghèo và xét thoát nghèo m bo úng quy trình, công khai,
chính xác; ch o các c quan, phòng, ban, ngành có liên quan tích cc phi hp vi Ban Thng trcU blan
Mt trn T quc Vit Nam qun trong vn ng xây dng Qu "Vì ngi nghèo"; t chc i thoi trc tip, h tr, giúp cho
h nghèo thoát nghèo bn vng; b trí ngun kinh phí t ngân sách qun thc hin công tác gim nghèo theo
án s 18/Q-UBND ngày 04/01/2016 ca UBND thành ph à Nng. Phn u hoàn thành ch tiêu t l h nghèo
còn sc lao ng n cui nm 2017 (theo chun mi thành ph n nm 2020) còn 4,57% và 100% h gia ình
chính sách thoát nghèo trong nm 2017;

2- Các cp y ng tng cng lãnh o, ch o chính quyn, mt trn và các oàn th chính tr-xã hi thc hin hiu qu
công tác gim nghèo trên a bàn qun; y mnh công tác tuyên truyn, vn ng nhm to bc chuyn bin mnh
m, nâng cao nhn thc hn na ca cán b, ng viên và nhân dân trong thc hin chng trình gim nghèo. Tng
cng công tác qun lý a bàn, nm rõ hoàn cnh tng i tng trin khai ng b các gii pháp giúp , h tr giúp
thoát nghèo bn vng; u tiên b trí và s dng hiu qu ngun lc cho công tác gim nghèo nhm phn u t và vt
ch tiêu gim nghèo theo Ngh quyt Qun u 2017 ã ra;

3-y ban Mt trn T quc Vit Nam qun xây dng k hoch, phát ng trin khai vic vn ng xây dng Qu "Vì ngi
nghèo" trong toàn qun, huy ng cao nht các ngun lc óng góp ng h Qu; phn u huy ng t 3,7 t ng, vt ch
tiêu ng ký vi thành ph. Ch trì vic qun lý, s dng Qu "Vì ngi nghèo" cht ch, úng pháp lut; t chc tt các
hot ng phi hp, giám sát vic kho sát, xét duyt công nhn h nghèo và xét thoát nghèo; kp thi phn nh,
kin ngh, khc phc nhng trng hp làm cha úng quy nh; có các bin pháp tuyên truyn sâu rng trong nhân
dân v ý thc t lc vn lên thoát nghèo, khc phc t tng li, trông ch s giúp ca Nhà nc và xã hi;

4- Liên oàn Lao ng qun ch trì phi hp vi các c quan liên quan trin khai vn ng trong cán b, công chc,
viên chc thuc qun ng h Qu "Vì ngi nghèo" nm 2017 ít nht 01 ngày lng/nm. Thi gian trin khai thc
hin t tháng 3/2017 và kt thúc vào tháng 10/2017;

5- Các oàn th chính tr - xã hi, hi qun chúng qun phi hp cht ch vi U ban Mt trn TQVN qun trong vic
trin khai thc hin công tác gim nghèo trên a bàn qun; tích cc vn ng các t chc, cá nhân, các nhà ho
tâm, doanh nghip, c quan h tr, óng góp Qu vì ngi nghèo thc hin tt công tác gim nghèo, nht là giúp
các h gia ình chính sách thoát nghèo bn vng;

6- UBND qun ch trì phi hp vi U ban Mt trn T quc Vit Nam qun t chc tng kt, biu dng, khen thng các
tp th, cá nhân có hot ng tt và t kt qu cao trong công tác gim nghèo trong nm 2017.
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