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Số: 02/2016/NQ- HðND

Tánh Linh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về Chương trình giảm nghèo bền vững
trên ñịa bàn huyện Tánh Linh giai ñoạn 2016 - 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Nghị quyết ðại hội ñại biểu ðảng bộ huyện Tánh Linh lần thứ VIII,
nhiệm kỳ 2015-2020;
Sau khi xem xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của
UBND huyện về Chương trình giảm nghèo huyện Tánh Linh giai ñoạn 2016-2020;
Báo cáo thẩm ñịnh của Ban Kinh tế - Xã hội HðND huyện và ý kiến của ñại biểu
HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm
2016 của UBND huyện về Chương trình giảm nghèo bền vững trên ñịa bàn huyện
Tánh Linh giai ñoạn 2016 - 2020 với các nội dung sau ñây:
I. Mục tiêu:
1. Mục tiêu chung:
Tập trung ñầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững,
hạn chế tái nghèo; góp phần ñảm bảo an sinh xã hội, cải thiện ñời sống, tăng thu nhập
của người nghèo ñặc biệt là ở các xã, thôn, bản có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt
khó khăn, tạo ñiều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã
hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin); thu
hẹp sự chênh lệch về ñiều kiện sống giữa các vùng, các nhóm dân cư.
2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:
- Phấn ñấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên ñịa bàn huyện bình quân hàng năm từ 1
ñến 1,5%; tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao là: xã La
Ngâu: 43,52% (272/625 hộ); xã Măng Tố: 21,74% (155/713 hộ); xã Suối Kiết:

