ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỒNG TUYỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 124/KH - UBND

Đồng Tuyển , ngày 30 tháng09 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống
trung bình năm 2021 trên địa bàn xã Đồng Tuyển
Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 02 /6/2021 của UBND thành
phố Lào Cai về khảo sát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ có mức sống trung
bình năm 2021. UBND xã Đồng Tuyển xây dựng kế hoạch triển khai rà soát, điều
tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 với các nội dung
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích
- Đánh giá tình hình hộ nghèo, hô cận nghèo theo tiêu chuẩn giai đoạn 2016 2020 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình đa chiều chuẩn
nghèo giai đoạn 2022-2025 để làm cơ sở thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo,
hộ cận nghèo.
- Kết quả điều tra phục vụ cho các cấp, các ngành trong hoạch định các chính
sách về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.
2. Yêu cầu
Việc điều tra, rà soát phải dựa trên cơ sở chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo
Nghị định số 07/NĐ - CP ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI HIỆU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT:

1. Phạm vi, đối tượng:
- Phạm vi điều tra: 5 thôn trên địa bàn toàn xã
- Đối tượng điều tra: Các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú và tạm trú từ 6
tháng trở lên đang sinh sống trên địa bàn xã.
2. Thời điểm, điều tra, rà soát: Cuộc điều tra từ 01/10/ 2021
III. QUY TRÌNH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO:

1. Công tác chuẩn bị:
a. Tổ chức lực lượng:
- Xây dựng nội dung, kế hoạch, hướng dẫn điều tra, rà soát các hộ nghèo, hộ
cận nghèo năm 2021 .
- Thành lập Ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021và rà soát,
thống kê, cấp thẻ BHYT cho người nghèo năm 2022; thành phần gồm: Phó chủ tịch
UBND xã làm trưởng ban, công chức: Lao động - TBXH làm phó ban, Văn hóa –
Thông tin, Văn phòng thống kê, địa chính, tư pháp, Kế toán - tài chính, xã đội, mời
UBMTTQ và các đoàn thể cùng tham gia BCĐ.
- Thành viên BCĐ tham gia tập huấn và tổ chức tập huấn cho các điều tra
viên.
1

- Lực lượng trực tiếp điều tra là các đ/c trưởng thôn: Nhiệm vụ của điều tra viên
là tham gia tập huấn nghiệp vụ điều tra, khảo sát. Trực tiếp điều tra, khảo sát hộ nghèo,
hộ cận nghèo nộp phiếu điều tra khảo sát cho BCĐ điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo
trên địa bàn xã. (chủ hộ phải ký xác nhận các thông tin trong phiếu điều tra là đúng).
Lưu ý: Yêu cầu điều tra viên phải rà soát đối chiếu hộ khẩu, chứng minh
nhân dân để lập danh sách đối tượng chính xác, tránh trùng lặp và bỏ sót đối
tượng.
b. Công tác tuyên truyền:
- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, điều tra viên giải thích cho
các hộ gia đình ở thôn hiểu được chuẩn nghèo mới của Nhà nước trong giai đoạn
2021-2025; vận động người dân tích cực tham gia, hưởng ứng cung cấp thông tin
cuộc điều tra.
c. Tập huấn:
- Ban chỉ đạo xã tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, trưởng thôn tham gia
điều tra.
2. Quy trình tổ chức rà soát:
a) Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát : Ban Chỉ đạo xã phối hợp thôn và rà
soát viên lập danh sách các hộ cần rà soát gồm:
- Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, cận nghèo do UBND cấp xã đang
quản lý tại thời điểm rà soát.
- Hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu số 01
tại phụ lục ban hành kèm theo QĐ số 24 ngày 16/7/2021.
b) Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình: Ban Chỉ đạo xã phối hợp với thôn và
rà soát viên thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình.
c) Họp toàn thể nhân dân thông qua kết quả rà soát
- Thành phần tham gia: Ban chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao làm
nhiệm vụ giảm nghèo cấp xã. Trưởng thôn (Chủ trì cuộc họp), Bí thư chi bộ thôn, Ban
công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể, và đại diện các hộ dân trong thôn tham gia cuộc
họp; mời đại diện mặt trận tổ quốc Việt nam cấp xã giám sát.
- Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham
dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát ( chủ yếu
tập trung vào các hộ nghèo,hộ cận nghèo mới phát sinh và hộ thoát nghèo,hộ thoát cận
nghèo). Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%,thực hiện rà soát lại theo quy định tại
khoản 2,điểm a và b khoản 3 điều 4.
Kết quả hội nghị được lập thành 02 biên bản, có chữ ký của trưởng thôn, thư ký
cuộc họp, đại diện của các hộ dân kèm theo danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát
nghèo (01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban chỉ đạo xã, để tổng hợp).
d) Niêm yết , thông báo công khai:
- Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo tại nhà văn hóa của
thôn và trụ sở UBND cấp xã, qua loa truyền thanh xã trong thời gian 03 ngày làm việc.
- Trong thời gian niêm yết ,thông báo công khai,trừng hợp có khiếu nại của người
dân, Ban chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình rà
soát trong thời gian không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại; niêm
yết công khai kết qủa phúc tra tại nhà văn hóa và trụ sở UBND cấp xã trong thời gian 03
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ngày làm việc.
- Hết thời gian niêm yết công khai và phúc tra( nếu có), Ban chỉ đạo rà soát cấp xã
tổng hợp,báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã về DS hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách
hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo ( sau khi rà soát).
e) Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND cấp thành phố:
- Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo bằng văn bản, gửi Chủ tịch UBND thành
phố về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
- Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của chủ tịch
UBND cấp xã,chủ tịch UBND cấp huyện có ý kiến trả lời bằng văn bản.
g) Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo
Chủ tịch UBND cấp xã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố ,quyết
định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ
thoát cận nghèo theo mẫu số 03 tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
24/2021/QĐ-TTg.
* Thu thập thông tin hộ nghèo:
BCĐ rà soát cần tiến hành thu thập thông tin hộ gia đình và các thành viên
trong danh sách hộ nghèo theo mẫu phiếu.Thông tin phiếu được nhập bằng phần
mềm thống nhất tạo nên cơ sở dữ liệu hộ nghèo.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện:
- Thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc điều tra hộ nghèo xã. Thường trực Ban
Chỉ đạo chuẩn bị các tài liệu (biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn cho cuộc điều tra, rà
soát).
- Tập huấn cho BCĐ, tổ giúp việc, điều tra viên.
- Thời gian nộp phiếu điều tra nghèo, biểu tổng hợp, biên bản họp của các
thôn về UBND xã cho công chức văn hóa xã hội vào ngày 12/10/2021.
- Lập danh sách đối tượng được cấp thẻ BHYT hoàn thành trong tháng
11.2021
- Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, cận nghèo tại trụ sở Ủy ban nhân
dân xã, nhà văn hoá các thôn trong thời gian 03 ngày làm việc.
Tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả chính thức cho Ban chỉ đạo thành phố
nghiệm thu.
2. Phân công nhiệm vụ:
2.1. Ban chỉ đạo điều tra nghèo xã :
- Mở hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ có mức
sống trung bình đa chiều cho các thành viên BCĐ xã và các điều tra viên.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo cuộc điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và
hộ có mức sống trung bình đa chiều trên địa bàn xã.
- Nhận kết quả điều tra của các điều tra viên, tổng hợp trình UBND Thành
phố phê duyệt.
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- Bàn giao kết quả điều tra cho Thành phố.
2.2. Công chức VH- XH:
Là bộ phận thường trực tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch
điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa xã. Chuẩn bị các tài liệu, biểu mẫu
phục vụ cuộc điều tra.
- Tổng hợp kết quả điều tra và chịu trách nhiệm chính về số liệu tổng hợp điều
tra toàn xã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thành phố.
2.3. Công chức Văn phòng
Phối hợp với công chức LĐTB&XH chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị tập
huấn hộ nghèo, cận nghèo, phụ trách thôn và cùng tham gia tổng hợp kết quả của
cuộc điều tra.
2.3. Công chức thống kê
Phối hợp với công chức LĐTB&XH hướng dẫn về nghiệp vụ điều tra khảo sát
hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình phụ trách thôn và cùng tham
gia tổng hợp kết quả của cuộc điều tra.
2.4 Công chức VH thông tin:
- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cho các hộ gia đình ở thôn hiểu
được chuẩn nghèo mới của Nhà nước trong giai đoạn 2021-2025; vận động người
dân tích cực tham gia, hưởng ứng cung cấp thông tin cuộc điều tra.
2.5. Các thành viên BCĐ và tổ giúp việc thực hiện chỉ đạo theo dõi đôn đốc
các thôn được phân công và dự họp đảm bảo cuộc điều tra đạt kết quả cao.
2.6. Các ông (bà) trưởng thôn: Là điều tra viên tổ chức thực hiện điều
tra.Chịu trách nhiệm chính về số liệu tổng hợp điều tra của thôn đáp ứng đầy đủ yêu
cầu của thành phố, xã.
2.7. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể xã:
Chỉ đạo các Chi hội cơ sở tích cực phối hợp tham gia cuộc điều tra, rà soát
làm tốt chức năng giám sát và nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên và tổ chức
hội, đoàn thể các cấp trong việc rà soát đối tượng, hộ nghèo, hộ cận nghèo
Trên đây là kế hoạch khảo sát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức
sống trung bình năm 2021. UBND xã Đồng Tuyển đề nghị điều tra viên, tổ giúp
việc, thành viên BCĐ xã triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Phòng LĐTBXH;
- TT ĐU, HĐND,UBND xã;
- Các thành viên BCĐ ;
- Các thôn;
- Lưu: VP (15 bản VHXH).

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Tân Cương
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PHÂN CÔNG BCĐ, TỔ GIÚP VIỆC DỰ HỌP CÁC THÔN RÀ SOÁT HỘ
NGHÈO, CẬN NGHÈO NĂM 2021
TT

Họ tên

Chức danh

Phụ trách thôn

1

Hoàng Tân Cương

PCTUBND

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Thu Hà

CC VHXH

TV BCĐ

3

Nguyễn Viết Tiệp

Bí thư đoàn TN TVBCĐ

1

Trần Văn Tâm

PCTUBND

P. BCĐ

2

Vi Văn Ken

Chủ tịch Hội ND

TVBCĐ

Trương Thị Hương

CC VH-XH

TVBCĐ

1

Đặng Thị Liên

Chủ tịch HPN TVBCĐ

2

Vũ Thị Lan Hương

CBTP

TVBCĐ

3

Vi Văn Pan

PCT UBMTTQ

TVBCĐ

1

Bùi Văn Tứ

PCT HĐND

TVBCĐ

2

Sần Thị Kín

CC VP- TK

TV BCĐ

3

Vũ Thị Ánh Sen

CC TC-KT

TV BCĐ

1

Vi Thị Nhâm

CT UBMTTQ

P.BCĐ

2

Vũ Hoàng Hải

CC TP-HT

TVBCĐ

3

Nguyễn Văn Tài

CT Hội CCB

TV BCĐ
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Củm Thượng 1

Củm Hạ 1

Củm Hạ 2

Giàng Thàng

Tòng Mòn

