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KẾ HOẠCH 

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 
  

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 

- 2020; Thông tư 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/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội;  

Căn cứ kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019,  

UBND huyện Đình Lập ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm năm 2019 trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 nhằm thu 

thập thông tin để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ 

thoát nghèo đến cuối năm 2019. Gắn việc điều tra, rà soát với việc khảo sát trợ 

giúp khó khăn đối với các hộ thiếu đói. 

- Qua điều tra, rà soát sẽ đánh giá được kết quả thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo năm 2019, đồng thời làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách an sinh 

xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục 

tiêu giảm nghèo năm 2020. 

- Rà soát lại chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo bảo 

đảm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong Kết luận số 62/KL-TTr ngày 

26/6/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về thanh tra việc chấp hành quy 

định của pháp luật rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 - 2017 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn (Kết luận số 62/KL-TTr). 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ cơ sở, thôn, 

bản, khu phố và trực tiếp đối với hộ gia đình; đảm bảo tính chính xác theo 

nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân. 

- Kết quả điều tra, rà soát phản ánh đúng thực tế tình hình diễn biến hộ 

nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương; tránh tình trạng phản ảnh sai lệch thực tế về 

hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo. 
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II. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT 

1. Tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Phƣơng pháp điều tra, rà soát 

Kết hợp các phương pháp 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 

định. Bảo đảm thông tin đầy đủ vào các biểu: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2e, 3a, 

3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 4đ, 4e, 4h tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH và 

Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH; đồng thời làm cơ sở để nhập dữ liệu vào 

phần mềm quản lý hộ nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng. 

3. Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

28/6/2016 và Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

4. Kế hoạch tập huấn, triển khai điều tra, rà soát và tiến độ thực hiện 

a) Tập huấn 

Nhằm hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát cho các thành viên Ban Chỉ 

đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện, UBND cấp xã và các 

điều tra viên để thực hiện điều tra, UBND huyện tổ chức 01 lớp tập huấn, thời 

gian tập huấn trong trung tuần tháng 8/2019. Báo cáo viên là thành viên Ban chỉ 

đạo huyện. 

b) Thời gian điều tra, rà soát, tổng hợp báo cáo 

Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 30/9/2019. 

c) Tiến độ thực hiện 

- Từ ngày 01/8 đến 10/8/2019, tổ chức tập huấn tại các cấp; 

- Từ ngày 11/8/2019 đến ngày 20/8/2019 UBND xã, thị trấn tiến hành 

đồng loạt điều tra, rà soát tại các thôn, bản xã, phường, thị trấn;  

- Từ ngày 21/8/2019 đến ngày 29/8/2019, tiến hành niêm yết công khai tại 

cơ sở; 

- Từ ngày 30/8/2018 đến ngày 06/9/2019 cấp xã tổng hợp báo cáo kết quả 

điều tra về UBND cấp huyện; 

 - Từ ngày 06/9/2019 đến ngày 13/9/2019 UBND các huyện, thành phố 

tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo UBND tỉnh; 
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- Từ ngày 13/9/2019 đến ngày 20/9/2019 tiến hành kiểm tra, phúc tra số 

liệu tại cơ sở để báo cáo chính thức; 

- Từ ngày 20/9/2019 đến ngày 25/9/2019 cấp huyện, cấp xã, cụ thể như 

sau:  

+ Ban hành Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ 

thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2019.  

+ Báo cáo kết quả về rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo 

theo Kết luận số 62/KL-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh. Thực hiện các thủ tục 

đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 đối với các trường 

hợp qua thanh tra không đủ tiêu chí quy định; bổ sung các trường hợp được 

công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo nhưng qua thanh tra vẫn đảm bảo  tiêu 

chí hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

 + Từ ngày 20/9/2019 đến ngày 25/9/2019 UBND các huyện, thành phố 

tổng hợp báo cáo chính thức kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

III. KINH PHÍ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT 

Kinh phí phục vụ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2019 do Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội phân bổ và một phần từ nguồn 

đảm bảo xã hội của huyện năm 2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thƣơng binh, Xã hội - Dân tộc 

- Là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng 

dẫn, tuyên truyền, tập huấn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

cung cấp bảng biểu, phiếu điều tra cho xã, thị trấn; theo dõi, kiểm tra, giám sát, 

tổng hợp kết quả theo quy định.  

- Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2019 do Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội phân bổ và 

một phần từ nguồn đảm bảo xã hội của huyện năm 2019. 

2. Chi cục Thống kê huyện  

Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, UBND các 

xã, thị trấn tổ chức thực hiện việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 

bàn huyện năm 2018 ; xử lý kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo báo 

cáo UBND huyện để báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy 

định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tham mưu 

cho UBND huyện phân bổ kinh phí và hướng dẫn thống nhất các nội dung chi 

cụ thể phục vụ cho việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

huyện năm 2018 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo quy định. 
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4. Các thành viên ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2019 

4.1. Nhiệm vụ 

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra giám sát qua trình điều tra, 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo địa bàn được phân công từ khi tập huấn đến 

khi kết thúc điều tra (báo cáo, kiểm tra, phúc tra số liệu) đảm bảo cho các xã, thị 

trấn điều tra, rà soát theo tiến độ của kế hoạch, kịp thời xử lý những vấn đề phát 

sinh theo thẩm quyền, trách nhiệm ; 

- Thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả điều tra, rà soát và những vấn 

đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc gửi Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc để tổng hợp, đề xuất UBND huyện chỉ đạo giải quyết. 

4.2. Phân công địa bàn phụ trách 

 

STT Địa bàn Ngƣời phụ trách Tổ trƣởng 
Ghi 

chú 

1 Xã Đình Lập 
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
 

 

2 Xã Châu Sơn 
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 

Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch 

 

3 Xã Bắc Lãng 
Chi cục trưởng Chi cục Thống kê; 

Trưởng phòng Nội vụ 

Chi cục trưởng Chi 

cục Thống kê 

 

4 Xã Cường Lợi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo   

5 Xã Đồng Thắng 
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, 

Bí thư Huyện đoàn 

Trưởng phòng Văn 

hóa và Thông tin 

 

6 Xã Lâm ca 
Trưởng phòng Tư pháp; Chủ tịch 

Hội Nông dân 

Trưởng phòng Tư 

pháp 

 

7 Xã Thái Bình Trưởng Công an huyện   

8 Xã Bính Xá 
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

Giám đốc Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp 

 

9 Xã Bắc Xa 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện 
 

 

10 Xã Kiên Mộc 

Trưởng phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc, Chủ tịch 

UBMTTQVN   

Trưởng phòng Lao 

động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc 

 

11 Thị trấn Đình Lập Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng   

12 
Thị trấn Nông 

trường Thái Bình 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường  
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5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tổ chức 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và người 

dân về vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện.  

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ, 

Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn phối hợp với các phòng, 

ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân và các 

hội viên tham gia thực hiện, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức điều tra, rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

7. UBND các xã, thị trấn 

a) Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2019; chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã trực tiếp tổ chức thực hiện công tác rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên các phương tiện truyền thông; khuyến khích các hộ 

gia đình chủ động đăng ký tham gia; 

- Xây dựng kế hoạch, lực lượng điều tra viên điều tra, rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn. 

b) Trực tiếp thực hiện:  

- Căn cứ kế hoạch của huyện, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức điều 

tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện đầy đủ quy 

trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 đảm bảo tính chính xác, 

tạo sự nhất trí cao trong nội bộ và nhân dân về kết quả điều tra, rà soát.  

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát địa bàn trong suốt quá trình thực hiện 

điều tra, rà soát nhằm hạn chế những sai sót và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc. 

- Rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo Kết luận số 

62/KL-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh. Thực hiện các thủ tục đưa ra khỏi danh 

sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 đối với các trường hợp qua thanh tra 

không đủ tiêu chí quy định; bổ sung các trường hợp được công nhận thoát 

nghèo, thoát cận nghèo nhưng qua thanh tra vẫn đảm bảo tiêu chí hộ nghèo, hộ 

cận nghèo. 

- Báo cáo kết quả rà soát về Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia huyện Đình Lập giai đoạn 2016 - 2020 (qua Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc) đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 

- Ban hành quyết định công nhận kết quả điều tra, rà soát và quyết định 

công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo 

năm 2019 và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được phê duyệt. 
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Trên đây là Kế hoac̣h rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện 

Đình Lập năm 2019. Đề nghị các cơ quan , đơn vị có liên quan phối hợp thưc̣ 

hiêṇ nhiệm vụ theo kế hoạch . Trong quá trình triển khai, thực hiện có vướng 

mắc, liên hệ với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc (cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo) để thống nhất thực hiện./.  

  

 
Nơi nhận:                                                                                 
- Sở LĐ-TB và XH;  

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- TV BCĐ các CTMTQG huyện 

  Đình Lập giai đoạn 2016 - 2020; 

- UBND các xã , thị trấn;                                                                 

- Lưu: VT.                                                                    

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

     

Vi Văn Đông 
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