Các căn cứ xác định mục tiêu CPRGS ở địa phương
Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo là văn kiện cụ thể hóa các
mục tiêu, cơ chế, chính sách, các giải pháp chung của chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm
thành các giải pháp cụ thể kèm theo tiến độ thực hiện.
Để Chiến lược quốc gia thực hiện thắng lợi, các địa phương cần cụ thể hóa các mục tiêu, giải
pháp của Chiến lược CPRGS vào các kế hoạch hàng năm, 5 năm của địa phương mình. Công
việc cần thiết để triển khai CPRGS ở địa phương là cần phải xây dựng được hệ thống các mục
tiêu tăng trưởng kinh tế hướng tới xóa đói giảm nghèo và đi kèm với nó là các chỉ số theo dõi
nhằm phản ánh mức độ thực hiện các chỉ tiêu, tính hiệu quả của các mục tiêu hướng tới xóa đói
giảm nghèo.
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Các mục tiêu CPRGS của tỉnh cần phải trong khuôn khổ các mục tiêu CPRGS của
quốc gia. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm sự thành công của CPRGS đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt.
Các mục tiêu chương trình CPRGS của tỉnh phài thể hiện được các đặc thù về tình
hình kinh tế - chính trị- xã hội của địa phương.
Các mục tiêu chương trình CPRGS phải dựa trên sự lựa chọn các ưu tiên của tỉnh và
trên cơ sở các mục tiêu CPRGS quốc gia. Các mục tiêu ưu tiên của tỉnh là những mục
tiêu khi giải quyết nó sẽ tạo điều kiện để thực hiện đồng bộ các mục tiêu khác, hoặc
các mục tiêu có tính bức xúc trong phát triển kinh tế; bảo đảm công bằng xã hội trong
giáo dục, văn hóa, y tế, bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, chăm
sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, phòng chống HIV/ AIDS, bảo tồn và phát triển nền văn
hóa các dân tộc ít người.
Các mục tiêu cụ thể được xây dựng hàng năm hoặc 5 năm, thí dụ: mục tiêu 2005 sẽ
căn cứ vào tình hình thực tế của những năm gần đây, các chủ trương lớn của Đảng và
Nhà nước về các lĩnh vực ưu tiên, các điều kiện về nguồn lực
Tài chính và vật chất khác của địa phương, trung ương; từ trong nước hoặc đầu tư
nước ngoài.

Các mục tiêu cụ thể phải xuất phát từ đánh giá thực tiễn tình hình xem có thể đạt được trong kỳ
kế hoạch hàng năm hay 5 năm.
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