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3. Ngân sách nhà nước trực tiếp hỗ trợ người nghèo các chi phí về giáo dục,
y tế, dạy nghề;
4. Phân cấp cho cấp xã, phường trong việc quản lý hộ nghèo và triển khai
thực hiện ðề án;
5. ðể hộ nghèo thoát nghèo bền vững, tiếp tục thực hiện một số chính sách
hỗ trợ trong thời hạn 02 năm ñối với các hộ sau khi thoát nghèo về: y tế, giáo dục,
tín dụng;
6. Những hộ nghèo không có lao ñộng, không nguồn thu nhập, chỉ có ñối
tượng bảo trợ xã hội ñược theo dõi riêng và sẽ thực hiện các chính sách an sinh xã
hội kết hợp với vận ñộng các tổ chức, hội ñoàn thể hỗ trợ lâu dài;
7. Cương quyết ñưa ra khỏi danh sách hộ nghèo những hộ không chịu làm
ăn, chây lười, mắc các tệ nạn xã hội.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội:
a) Là Cơ quan thường trực của ðề án, giúp Ban chỉ ñạo Chương trình mục
tiêu giảm nghèo thành phố chỉ ñạo thực hiện ðề án; chủ trì và phối hợp với các sở,
ngành liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ,
các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện ðề án; tổng hợp báo cáo UBND thành
phố;
b) Chủ trì tổ chức thực hiện một số dự án: dạy nghề cho người nghèo; nâng
cao năng lực giảm nghèo; hoạt ñộng giám sát ñánh giá;
c) ðôn ñốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ðề án của các sở, ngành,
ñơn vị, UBND các quận, huyện, xã, phường.
2. Sở Kế hoạch và ðầu tư chịu trách nhiệm cân ñối và phân bổ nguồn lực
cho ðề án; phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách quản
lý và thực hiện ðề án.
3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư bố trí ngân
sách cho các sở, ngành, ñịa phương triển khai thực hiện ðề án theo quy ñịnh của
Luật Ngân sách nhà nước; ñồng thời, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng nguồn
kinh phí ñúng mục ñích, có hiệu quả.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thực hiện dự án khuyến
nông - lâm - ngư và phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, hướng dẫn cách
làm ăn, chuyển giao kỹ thuật cho hộ nghèo.

