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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2585/2006/Qð-UBND

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 08 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ðề án giảm nghèo giai ñoạn 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội ñồng nhân
dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết ñịnh số 170/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai
ñoạn 2001 – 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2006/NQ-HðND ngày 20 tháng 7 năm 2006
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khoá IV, kỳ họp thứ 6 về các
ðề án, Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong ñó có nội dung Quyết ñịnh về
việc thực hiện ðề án giảm nghèo giai ñoạn 2006 – 2010; nội dung theo Tờ trình
số 3792/TTr.UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 883/2006/Qð-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2006
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh mức chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai ñoạn 2006 - 2010;
Xét ñề nghị của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại công văn số
29/LðTBXH-BTXH ngày 06 tháng 01 năm 2006 về việc phê duyệt số hộ
nghèo theo chuẩn của tỉnh giai ñoạn 2006 – 2010,

QUYẾT ðỊNH :
ðiều 1. Phê duyệt ðề án giảm nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai
ñoạn 2006 – 2010 (có ñề án chi tiết kèm theo), với các nội dung chính sau ñây:
A. Mục tiêu của ñề án:

