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UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN LIÊN CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số: 04/2009/Qð-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Liên Chiểu, ngày 01 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ðề án giảm nghèo trên ñịa bàn
quận Liên Chiểu giai ñoạn từ năm 2009 - 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 09/2009/Qð-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của
UBND thành phố ðà Nẵng phê duyệt ðề án giảm nghèo trên ñịa bàn thành phố ðà
Nẵng giai ñoạn 2009-2015;
Căn cứ Nghị quyết số 52/2008/NQ-HðND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Hội
ñồng nhân dân quận Liên Chiểu khoá III, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 12 về
nhiệm vụ năm 2009;
Theo ñề nghị của phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðề án giảm nghèo trên ñịa bàn quận Liên Chiểu giai ñoạn
2009 - 2015 với các nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ QUAN ðIỂM CHỈ ðẠO
1. Quan ñiểm
Giảm nghèo là một chính sách xã hội cơ bản, ưu tiên trong toàn bộ các chính
sách kinh tế - xã hội, ñây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm vừa mang tính cấp
bách, vừa lâu dài của ðảng bộ, chính quyền, các ngành, ñoàn thể trong quận, ñồng
thời ñòi hỏi sự nỗ lực, ý thức phấn ñấu vươn lên thoát nghèo của bản thân hộ nghèo.
Phát triển kinh tế ñi ñôi với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, lồng ghép
chương trình giảm nghèo với các chương trình mục tiêu quốc gia và an sinh xã hội,
gắn với giải quyết việc làm và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Nhà nước có cơ chế, chính sách phù hợp ñể người nghèo tiếp cận tốt các nội
dung hỗ trợ và là ñầu mối tập trung hỗ trợ nguồn lực cho hộ nghèo.

