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KẾ HOẠCH
Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,
cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước
vươn lên thoát nghèo bền vững” năm 2017
-----------------Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn
2016 - 2020; Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh Gia Lai năm 2017; phát huy những kết quả đạt được trong những năm
qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch
thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc
thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” năm 2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện cuộc vận động trong
các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số
nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo,
góp phần đẩy nhanh tiến độ công tác giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.
2. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động xóa đói
giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động
gắn với việc triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào và các cuộc vận động của các
tổ chức chính trị - xã hội chủ trì nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính
trị và toàn xã hội tham gia cuộc vận động.
3. Kịp thời tham mưu, đề xuất và tranh thủ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp
ủy Đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và đoàn thể các cấp trong thực
hiện cuộc vận động; đồng thời phát huy nội lực, vận động nguồn lực triển khai xây
dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế hộ gia đình và từng bước nhân rộng trên địa
bàn tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.
4. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, khu
dân cư; các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất; các cá nhân uy tín, người

tiêu biểu trong cộng đồng là lực lượng xung kích, đầu tàu trong việc triển khai thực
hiện Cuộc vận động. Chú trọng việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động, nâng cao
nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho người đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
biết tự vươn lên thoát nghèo bền vững, biết phát huy hiệu quả sự hỗ trợ của Nhà
nước và cộng đồng xã hội.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
Căn cứ phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện Cuộc vận động đến năm
2020. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh triển khai và
phấn đấu đến cuối năm 2017 đạt được một số chỉ tiêu cụ thể sau:
1. Ít nhất có 60% xã, phường, trị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện
cuộc vận động;
2. Ít nhất có 70% hộ trong tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa
bàn tỉnh được tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động;
3. Ít nhất có 25% hộ trong tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa
bàn tỉnh thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại sự
giúp đỡ của Nhà nước, biết tự lực vươn lên thoát nghèo;
4. Ít nhất có 35% hộ trong tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa
bàn tỉnh biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy
vốn tái đầu tư sản xuất;
5. Có trên 20 % hộ trong tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có đời
sống vật chất, tinh thần được nâng lên một bước.
6. Mỗi huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn triển
khai, hướng dẫn việc thực hiện cuộc vận động (hoặc lồng ghép tập huấn với các nội
dung, các cuộc vận động của Mặt trận) trong đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận
các xã, phường, thị trấn và khu dân cư.
7. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng 03 đến 05 mô hình thực hiện
Cuộc vận động từ Qũy “Vì người nghèo” tỉnh.
8. Các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn tiếp tục duy trì,
phát huy và nhân rộng các mô hình điển hình; đồng thời xây dựng mới ít nhất 01 mô
hình điểm ở cấp mình nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1.1. Công tác tuyên truyền, vận động
- Mặt trận và các tổ chức Đoàn thể phối hợp với chính quyền đổi mới nội
dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng dẫn xóa đói
giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục phối hợp với Chính quyền và

các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội để vận động bà con xóa đói giảm nghèo; lồng
ghép việc triển khai thực hiện CVĐ với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao hiệu
quả, chất lượng CVĐ;
- Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, mục đích của CVĐ; các mô
hình hay, hiệu quả, các gương điển hình trong lao động sản xuất trên các phương
tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trên website của MTTQ Việt Nam tỉnh, Chuyên
mục “Đại đoàn kết” phát sóng trên Đài phát thanh truyền hình Gia Lai, hệ thống
phát thanh truyền hình cấp huyện và cơ sở; thông qua các buổi tiếp xúc trực tiếp, tại
các đợt sinh hoạt, hội họp ở khu dân cư,…
1.2. Tạo cơ chế, chính sách triển khai thực hiện cuộc vận động:
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW,
ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó,
việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong
đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” là nội dung
quan trọng thực hiện nội dung thứ nhất của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tham mưu cấp
ủy Đảng cùng cấp có văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị triển
khai thực hiện Cuộc vận động gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời phối hợp với chính quyền lồng ghép
việc triển khai thực hiện nội dung Cuộc vận động trong việc thực hiện Nghị quyết
liên tịch số 88/NQLT/CP/DDCTUBTWWMTTQVN, ngày 7/10/2016 giữa Chính
phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp
thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm tạo
cơ chế, chính sách, nguồn lực tổng hợp giúp các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu
số vươn lên thoát nghèo bền vững.
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các
cấp phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể vận động các doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hỗ trợ nguồn lực triển khai thực hiện
cuộc vận động tại cộng đồng dân cư.
1.3. Khảo sát hỗ trợ, hướng dẫn các hộ đồng bào DTTS nghèo thực hiện
cuộc vận động:
- Tiếp tục khảo sát về tình hình kinh tế của các hộ gia đình, đưa ra các giải
pháp thiết thực giúp đỡ đồng bào nghèo như: chọn giống cây trồng, vật nuôi phù

hợp với khí hậu, đất đai của địa phương và khả năng của từng gia đình; có biện pháp
hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón; tổ chức tuyên truyền vận động, tư
vấn, hướng dẫn tổ chức sản xuất để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
- Hướng dẫn, vận động đồng bào xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, sự
lãng phí trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện việc làm chuồng trại chăn nuôi
gia súc, gia cầm xa nhà ở, khu vực công cộng; thực hiện việc chỉnh trang nhà cửa,
đường làng, ngõ xóm.
- Tổ chức các hoạt động thăm quan, học tập trao đổi kinh nghiệm trong việc
triển khai cuộc vận động giữa các địa phương, cơ sở, các điển hình tiên tiến nhằm
nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn
triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh” và nội dung, biện pháp triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp
nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo
bền vững” đến Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và
các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
- Giao Ban Phong trào giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động
của các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể tỉnh; đồng thời tham mưu
cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng các
mô hình thực hiện Cuộc vận động từ Qũy “Vì người nghèo” tỉnh.
2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành
phố:
- Trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh, các địa phương báo cáo cấp ủy, chủ
động xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền, các ban, ngành và đoàn thể cùng
cấp triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung cuộc vận động phù hợp với chương
trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Căn cứ các chỉ tiêu cơ bản xác định cụ thể chỉ tiêu thực hiện của địa phương
gắn với việc thực hiện các tiêu chí về Xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Khảo sát thực tế, lựa chọn mô hình và đề xuất hỗ trợ gửi về Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) trước ngày 20/3/2017. Ưu
tiên cho các địa phương có những mô hình hay, hiệu quả và gửi Kế hoạch thực hiện
đảm bảo theo thời gian quy định. ( Hồ sơ bao gồm: Báo cáo kết quả khảo sát, Kế
hoạch xây dựng mô hình, đề xuất chi tiết các nội dung và Tờ trình đề nghị hỗ trợ).
3. Đề nghị các đoàn thể của tỉnh phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực
hiện CVĐ trong đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên, hội viên là đồng bào DTTS;
đồng thời lồng ghép việc triển khai thực hiện nội dung CVĐ trong các phong trào,
các cuộc vận động của tổ chức mình; chú trọng việc xây dựng và hướng dẫn xây
dựng mô hình điểm trong cán bộ cơ sở và đoàn viên, hội viên để từng bước nhân ra
diện rộng.
Trên đây là kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách
làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững” năm 2017
của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.
Ghi chú: Đề nghị các đơn vị gửi Kế hoạch thực hiện trước 17/3/2017 và gửi
Báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng trước 30/5/2017 và báo cáo năm trước
15/11/2017 về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào)
và gửi qua địa chỉ Email: phongtrao.mttq.gialai@gmail.com. Kết quả triển khai thực hiện
CVĐ và việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo là cơ sở để đánh giá xếp loại thi đua cuối
năm, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố
nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (B/c);
- Ban Phong trào Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam (B/c);
- Ban Công tác phía nam Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (B/c);
- Đ/c Châu Ngọc Tuấn - PBT Tỉnh ủy (B/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các đ/c trong BTT UBMTTQVN tỉnh (P/h chỉ đạo);
- Các đoàn thể của tỉnh (P/h);
- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam
các huyện, thị xã, thành phố (T/h);
- Các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ VN tỉnh (T/h);
- Website Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lưu: Văn thư, Ban Phong trào.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Văn Điềm

