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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Minh Hóa, ngày 12 tháng 11 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo
trên địa bàn huyện Minh Hóa
Trong những năm qua, cùng với những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội,
huyện Minh Hóa đã từng bước thực hiện có hiệu quả Chương trình xóa đói giảm
nghèo. Chương trình đã trở thành nội dung quan trọng trong kế hoạch hàng năm
của huyện; đã khơi dậy phong trào quần chúng nhân dân, huy động được nhiều
nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Nhờ vậy, các chỉ tiêu về xóa
đói giảm nghèo đều đạt và vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ hộ
nghèo 69,5 % đầu năm 2005 xuống còn 50,6 % 6 tháng đầu năm 2008. Ngoài ra,
đã xây dựng thêm nhiều công trình hạ tầng cơ sở chuẩn bị các tiền đề cần thiết,
đúc rút được nhiều kinh nghiệm, cách làm hay cho Chương trình xóa đói giảm
nghèo trong những năm tiếp theo.
Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo trong thời gian
qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số cơ quan, đơn vị chưa có sự quan
tâm đúng mức, chưa nắm chắc tình hình, thực trạng đói nghèo, chưa có chương
trình, kế hoạch và biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện Chương trình có hiệu
quả; kết quả xóa đói giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo hàng năm
còn cao, thu nhập của người dân còn rất thấp. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và
nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, trách nhiệm trong công tác xóa đói
giảm nghèo, còn mang nặng tư tưởng trông chờ ỷ lại. Đây là một trong những
nguyên nhân chủ yếu làm hạn chế kết quả giảm nghèo thời gian qua.
Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các
chính sách, giải pháp giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành trước thời gian mục tiêu
về tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra.

