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KẾ HOẠCH 

 Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn xã theo tiêu chuẩn 

nghèo quốc gia giai đoạn áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. 

 
 

 Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày19/11/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; 

Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016; Thông tư số 14/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 17 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm; Kế hoạch số 109/ KH-UBND ngày 13 

tháng 08 năm 2020 của UBND thành phố Hà Tĩnh, về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2019 theo tiêu chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. 

UBND xã Thạch Hạ ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2020 trên toàn xã như sau:  
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích:  

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục 

tiêu, kế hoạch giảm nghèo năm 2020; xác định đầy đủ, chính xác đối tượng thụ hưởng 

chính sách từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; đồng thời, làm cơ sở để xây 

dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo của địa phương năm 2021; 

xác định kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020. 

2. Yêu cầu: 

- Việc rà soát phải được thực hiện từ các thôn, cụ thể từng hộ và trực tiếp tới đối 

tượng rà soát, đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia 

của Ban chỉ đạo, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, liên đoàn cán bộ và nhân dân các thôn, 

theo quy trình, phương pháp tiếp cận đa chiều; nhằm xác định đúng đối tượng, không bỏ 

sót và phản ánh đúng thực trạng đời sống của từng hộ gia đình.   

- Bí thư, Thôn trưởng, liên đoàn cán bộ các thôn phải chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của số liệu và tính pháp lý đối với kết quả điều tra, rà soát để thực hiện các 

chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn mình phụ trách.  

- Việc điều tra, rà soát phải được thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định. 

II. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: 

1. Đối tƣợng, phạm vi rà soát: 

- Toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo trong danh sách năm 2019 hiện có; 

- Các hộ không có trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo nhưng có khả năng rơi 

xuống nghèo, cận nghèo cuối năm, hoặc các hộ có đơn đề nghị điều tra bổ sung hộ 

nghèo, cận nghèo. 

2. Thời gian thực hiện:  
- Triển khai kế hoạch, tổ chức tập huấn: Từ ngày 10/9 đến 15/9/ 2020. 



- Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo: Từ ngày 15/9 đến 25/9/2020 

- Từ ngày 25 đến 30/9/2020 tổng hợp, báo cáo kết quả lên ban chỉ đạo của xã. 

+ Vì điều kiện thời gian  yêu cầu các thôn triển khai đúng kế hoạch kết thúc điều 

tra, tổng hợp hệ thống biểu, mẫu. (Mẫu số 01, Mẫu số 02; Phụ lục số 4 gồm: 4a, 4b, 4c, 

4d, 4đ, 4e ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2018) báo 

cáo về Ban chỉ đạo của xã trước ngày 15/10/2020 đúng thời gian.  

- Ngày 03/10 đến ngày 10/10/2020 UBND xã tổ chức họp Ban chỉ đạo mở rộng xét 

thống nhất lần cuối lập báo cáo kết quả gửi thành phố đúng thời gian quy định. 

3. Phƣơng pháp tiến hành: 
- Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu 

thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác 

định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo 

theo quy trình tại Chương II và Phụ lục số 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 3b, 3d ban hành kèm theo 

Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016, Phụ lục số 1a, 1b, 2e, 3a, 3c, 4a, 

4b, 4c, 4d, 4d, 4e, 4g ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Sử dụng các biểu mẫu điều tra được ban hành theo Thông tư số 14/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 17/2016/ của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. 

Yêu cầu rà soát: bảo đảm tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham 

gia của người dân vào quá trình rà soát. 

4. Quy trình điều tra, rà soát: 

Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 được thực hiện theo 

Điều 6, Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và các Khoản: 4, 5, 6, 7 – Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

III. KINH PHÍ ĐIỀU TRA 

Kinh phí thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và cập nhật 

cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn do ngân sách địa phương bố trí theo 

quy định về chế độ tài chính hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Ban văn hoá – xã hội; Văn phòng HĐND &UBND, VP thống kê xã: 

- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo Giảm nghèo và Tổ công tác điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo của xã và các thôn; phân công các thành viên Tổ công tác điều tra, 

rà soát theo dõi, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các thôn triển khai thực hiện theo nội dung 

Kế hoạch.  

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu điều tra và tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho Ban chỉ đạo và điều tra viên các thôn vào ngày 

5/10/2020;  

- Kiểm tra và tổ chức phúc tra, tham mưu xử lý kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo của cấp xã trong trường hợp thấy kết quả rà soát của các thôn chưa phù hợp với 

tình hình thực tế theo quy định hoặc có đơn thư khiếu nại; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-17-2016-tt-bldtbxh-huong-dan-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-hang-nam-theo-chuan-ngheo-321474.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-17-2016-tt-bldtbxh-huong-dan-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-hang-nam-theo-chuan-ngheo-321474.aspx


- Tổng hợp số liệu, tham mưu cho Ban chỉ đạo của xã tổ chức họp mở rộng đầy đủ 

các thành phần xét lần cuối để tổng hợp kết quả gửi lên Ban chỉ đạo thành phố đúng thời 

gian quy định. (Tổ chức họp Ban chỉ đạo mở rộng chậm nhất vào ngày 10/10/2020). 

- Thường xuyên thống kê, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

vào hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu hộ nghèo của xã đúng quy trình; 

- Lập dự trù kinh phí tổ chức thực hiện điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối 

năm 2020 đề nghị UBND xã xem xét, quyết định hỗ trợ.  

2. Kế toán, ngân sách: Tham mưu UBND xã lập kế hoạch kinh phí điều tra hàng 

năm và thường xuyên trong năm, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí điều tra đúng quy 

định. 

3. Văn hóa-Thông tin: Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Đài phát thanh của 

xã, thôn để tuyên truyền, thông tin và các chính sách mới trong việc điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo hàng năm để nhân dân biết và thực hiện.  

- Lồng ghép với việc phúc tra, bình xét thôn văn hóa, soát xét tiêu chuẩn các danh 

hiệu gia đình văn hóa năm 2020. 

4. Các thành viên BCĐ giảm nghèo, Tổ công tác điều tra: Theo chức năng 

nhiệm vụ theo dõi, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các thôn triển khai thực hiện công tác điều 

tra, rà soát đảm bảo kế hoạch, thời gian đề ra. 

5. Chi uỷ, Ban công tác Mặt trận các thôn: 

- Họp chi bộ triển khai Kế hoạch của xã, tổ chức họp liên đoàn cán bộ, họp dân 

tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2020 đến tận cán bộ, đảng viên, nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

- Tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn thôn sau khi có kết quả rà soát 

gửi về ban chỉ đạo xã đúng thời gian quy định. (trước ngày 26/9/2020). 

6. Đề nghị Thƣờng trực UBMTTQ và đoàn thể: Phối hợp với các phòng, ban, 

ngành cấp xã tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân ở 

các thôn tham gia thực hiện kế hoạch, trong quá trình rà soát phải dân chủ, công khai, 

minh bạch đảm bảo quy trình, đúng thời gian và các văn bản đã quy định. 

Trên đây là Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2020, đề nghị các ban, ngành, 

đoàn thể, Ban công tác Mặt trận các thôn; các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ điều tra, rà 

soát của các thôn căn cứ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, đề nghị các ban, ngành, đoàn 

thể, các đơn vị liên quan phản ánh về Ban chỉ đạo Giảm nghèo của xã qua văn phòng ủy 

ban và công chức Văn hoá - xã hội để có điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn, giải đáp./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban chỉ đạo Giảm nghèo TP; 

- Phòng Lao động – TBXH;  (để BC); 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMT TQ;  

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; 

- Bi thư, Thôn trưởng 11 thôn; 

- Thành viên BCĐGN xã, Tổ công tác điều tra rà soát; 

- Lưu: VP.UBND;  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   
CHỦ TỊCH 

  

  
 
 
 

Nguyễn Sông Hàn 
 



 

 

 

 

 


		hanhavang@hatinh.gov.vn
	2020-09-15T09:01:01+0700


		xathachha.tpht@hatinh.gov.vn
	2020-09-17T07:30:24+0700


		2020-09-17T07:31:46+0700


		2020-09-17T07:32:27+0700




