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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 470/ BC-UBND  Đình Lập, ngày 09 tháng 8 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tiến độ và làm rõ số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ không nghèo  

tại kết luận số 62/KL-TTr của Thanh tra tỉnh 

 

 

Kính gửi: Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện công văn số 1012/SLĐTBXH-BTXH ngày 30/7/2019 của Sở 

Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tiến độ và làm 

rõ số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ không nghèo tại kết luận số 62/KL-TTr 

của Thanh tra tỉnh, 

UBND huyện Đình Lập căn cứ báo cáo của các xã báo cáo tiến độ và kết 

quả phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ không nghèo tại kết luận số 62/KL-TTr 

của Thanh tra tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Tiến độ thực hiện kết luận thanh tra 

Thực hiện  kết luận thanh tra số 62/KL-TTr ngày 26/6/2019 của Thanh tra 

tỉnh, ngày 01/7/2019, UBND huyện Đình Lập đã có báo cáo số 389/BC-UBND 

huyện báo cáo tiến độ thực kết luận số 62/KL-TTr của Thanh tra tỉnh về việc 

chấp hành quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

tỉnh lạng sơn; ngày 16/7/2019, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 173/KH-

UBND thực hiện khắc phục các hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra việc 

chấp hành quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

Ngày 26/7/2019 UBND huyện đã  tổ chức họp ban chỉ đạo rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn để thông qua 

kết luận thanh tra số 62 dưới sự chủ trì của Đồng chí Vi Văn Đông – Phó 

CTUBND  huyện trưởng Ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

của huyện Đình Lập. Tổ chức họp đánh giá các ưu điểm, hạn chế  trong công tác 

tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm trong các năm 

2016-2018 và đề giải pháp để thực hiện nghiệm các hạn chế mà Kết luận số 62 

đã chỉ ra. 

Qua cuộc họp đã thống nhất chỉ ra một số nguyên nhân chính để xảy ra 

những hạn chế như kết lận thanh tra là: 

- Việc chỉ đạo tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm  

không điều tra toàn diện, chỉ điểu tra một bộ phận  dựa trên chỉ tiêu giảm nghèo 

được giao hàng năm của xã, huyện. 
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 - Phiếu điều tra (Phiếu B) theo thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH còn một 

số hạn chế chưa xác định được chuẩn việc các gia đình có nghèo thật hay không. 

 - Công tác hướng dẫn của cấp trên chưa thực sự đầy đủ, việc kiểm tra 

giám sát các khâu trong quá trình điều tra chưa được thường xuyên và chặt chẽ.   

 - Một số thành viên ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

của huyện phụ trách địa bàn các xã, thị trấn tinh thần trách nhiệm chưa cao. 

 - Một số điều tra viên trình độ năng lực còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm 

chưa cao ngại vao chạm lên khi ghi phiếu điều tra đôi khi chưa chính xác. 

 - Một số hộ dân không hớp tác với điều tra viên, không cung cấp đủ thông 

tin, cung cấp thiếu, giấu tài sản hoặc cung cấp sai thông tin về gia đình  khi được 

điều tra. 

   Qua  cuộc họp đã thống nhất tất cả các thành viên ban chỉ đạo điều tra rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cập huyện cấp xã đều phải nghêm túc kiểm điểm 

trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện điều tra rà soát hộ nghèo hộ cần nghèo 

hành năm trên địa bàn mình phụ trách, theo đung kế hoạch số 173/KH-UBND 

ngày 16/7/2019 của huyện. 

 Đối với xã Cường Lợi và xã Bính Xá  về điều tra xác mịnh chi tiết lại các 

hộ gia đình trong danh sách thanh tra đã chỉ ra không đủ điều kiện là hộ nghèo, 

họ cận nghèo ( xã Cường lợi 04 hộ, xã Bính xá 11 hộ) xong trức ngày 

06/8/2019. Đồng thời tổ chức phúc tra toàn bộ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

thoát nghèo  năm 2018 xong trước ngày 20/9/2019. 

 Đối với các xã thị trấn còn lại tổ chức điều tra lại toàn bộ số hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trên địa bàn năm 2018 và điểu tra hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2019 

luôn xong trước ngày 30/9/2019. 

2. Kết quả kiểm tra, xác định lại chi tiết kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ thoát nghèo chỉ ra qua thanh tra 

2.1. Đối với UBND xã Cường Lợi 

Qua phúc tra trực tiếp tại xã Cường Lợi, Đoàn Thanh tra chỉ ra 03 hộ 

không đảm bảo tiêu chí hộ nghèo,  sau khi kiểm tra lại thì thanh tra chỉ đúng hộ 

Nguyễn văn Mạnh là phải chuyển từ hộ nghèo sang hộ cận nghèo. 

Còn hộ Nông văn Mấy và Nông Văn Pai  thì xã đã điều tra đúng thanh 

tra yêu cầu không đúng. Nông văn Mấy là hộ cận nghèo năm 2018, Nông văn 

Pai là hộ thoát nghèo.  

Đối với hộ ông Nông Văn Sơn – không phải là hộ cận nghèo mà là hộ 

thoát nghèo như đánh giá của Thanh tra là đúng.  (hộ ông Nông Văn Sơn có sự 

thay đổi điểm rà soát do cuối năm 2018 con gái ông Nông Văn Sơn học xong đại 

học và xin được việc làm, mua sắm thêm tài sản do vậy điểm tăng lên). 

( Cụ thể có biểu chấm điểm kèm theo) 
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2.2. Đối với UBND xã Bính Xá  

Qua phúc tra trực tiếp tại xã Bính Xá, Đoàn Thanh tra chỉ ra 11 hộ không 

đảm bảo tiêu chí hộ nghèo. Sau khi UBND xã đã chỉ đạo cán bộ phụ trách thôn 

và điều tra viên đến trực tiếp hộ kiểm tra lại tài sản, xác định lại chi tiết thì kết 

quả cụ thể như sau: 

- Thanh tra chỉ  yêu cầu đúng 01 hộ là hộ Chu văn Tài chuyển từ hộ nghèo 

sang hộ cận nghèo. 

- Có 01 hộ thoát nghèo năm 2018 chuyển 01 hộ sang hộ nghèo năm 2018 

là hộ Hoàng Văn Trọng. 

- Có 01 hộ thoát nghèo chuyển về hộ cận nghèo năm 2018 là hộ Bế văn 

Thái. 

- Có 02 hộ cận nghèo năm 2018 chuyển sang hộ thoát nghèo năm 2018 là 

hộ Vi Văn Chước và hộ Hoàng Văn Sạch  (A). 

- Các hộ khác kết quả phúc tra của đoàn thanh tra là chưa chính xác 

 ( Cụ thể có biểu chấm điểm kèm theo) 

 

Trên đây là báo cáo tiến độ và kết quả phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ không nghèo tại kết luận số 62/KL-TTr của Thanh tra tỉnh của UBND huyện 

Đình Lập./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Lao động, TBXH-DT; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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