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ỦY BAN NHÂN DÂN	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	......					
Số: 05 /2003/CT-UB	           TX. Vĩnh Long, ngày 21 tháng 3  năm 2003.


CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
V/v đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"
----------

Thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ và phát động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lấy ngày 17/10 hàng năm là ngày "Cả nước vì người nghèo". Sau hai năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ (xây dựng quỹ 3,791 tỷ đồng và vận động thêm nhiều nguồn đóng góp khác của xã hội cất mới và tu sửa 3.667 căn nhà tình thương cho hộ nghèo với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng), thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và sự hưởng ứng khá rộng rãi của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tôn giáo, doanh nghiệp và nhân dân trong ngoài tỉnh vì sự nghiệp chống đói nghèo, phát huy truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam.  

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với quy mô và tiềm năng của cuộc vận động, bộc lộ những hạn chế về nhận thức và tổ chức thực hiện, chưa đáp ứng yêu cầu bức xúc của lãnh đạo tỉnh và toàn xã hội (đến nay toàn tỉnh còn trên 14.000 hộ nghèo, nhà ở tạm bợ cần được hỗ trợ cất nhà tình thương và xóa nghèo). 

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 24/2001/CT-TTg, ngày 04/10/2001, của Thủ tướng Chính phủ V/v đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1/- Giao Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tin đại chúng cùng các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương có kế hoạch cụ thể tuyên truyền nhằm giáo dục nhận thức về ý nghĩa, mục đích cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến tích cực giúp cho cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" trở thành phong trào thi đua rộng lớn, thường xuyên, liên tục, thu hút sự tham gia, hưởng ứng mạnh mẽ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong ngoài tỉnh. 

2/- Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Thủ trưởng cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, giám đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" với nhiều nội dung phong phú, phù hợp nhằm tăng nhanh nguồn quỹ huy động. Đối với đợt vận động tập trung cao điểm hàng năm, căn cứ vào kế hoạch cụ thể của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, để thực hiện đồng loạt trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh việc huy động quỹ "Ngày vì người nghèo", cần kết hợp với việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo; gắn công tác này với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đã có ở địa phương như: chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.v.v... Ngoài việc hỗ trợ hộ nghèo cất nhà tình thương, hỗ trộ bằng các nguồn vốn; cần tổ chức các hình thức kết nghĩa trong dân giúp giống, vật tư, ... và hướng dẫn cách tổ chức sản xuất, sinh hoạt để hộ nghèo tự vươn lên vượt nghèo, ổn định đời sống.  

Nguồn lực vận động được phải tổ chức phân bổ kịp thời, công khai, trực tiếp đến tận tay hộ nghèo, người nghèo với cơ chế dân chủ, công bằng.

3/- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện phải định kỳ báo cáo, nếu gặp khó khăn vướng mắc cần phản ảnh về Chủ tịch UBND tỉnh để có biện pháp giải quyết và chỉ đạo kịp thời./.


Nơi nhận:				  CHỦ TỊCH UBND TỈNH
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh.					
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh VL.
- UBMTTQ tỉnh.
- Các Ban Đảng, đoàn thể tỉnh.
- CT, PCT.UBT
- Sở, ban, ngµnh tØnh			           §· ký:  Tr¬ng V¨n S¸u              
- UBND huyện, thị xã.
- Cơ quan TW trên địa bàn tỉnh.							
- LĐVP, các khối.
- Lưu 3.19.01







                                           

