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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện kết luận số 62/KL-TTr ngày 26/6/2019  

của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về việc chấp hành quy định của pháp luật  

về rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 

 

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

Sơn về việc chấp hành quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn,  

UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện các nội dung yêu cầu cần 

khắc phục đã được chỉ ra trong 62/KL-TTr ngày 26/6/2019 của Thanh tra tỉnh 

Lạng Sơn đối với huyện  như sau: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện kết luận số 62/KL-TTr ngày 26/6/2019  

của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn. 

 

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

Thanh tra tỉnh, 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, do đồng chí Vi Văn 

Đông  Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc hộp  để thông qua kết luận thanh tra 

số 62/KL-TTr ngày 26/6/2019 của Thanh tra tỉnh và triển khai thực hiện hoạch số 

173/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND huyện Đình Lập. 

2. Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 

2.1. Công tác kiểm điểm  làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân 

Đối với cấp huyện ngày 24/9/2019 đã tổ chức họp kiểm điểm đối với: Ban 

chỉ đạo rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo của huyện, kiểm điểm trưởng ban chỉ đạo, 

phó ban chỉ đạo và các thành viên ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận 

nghào của huyện năm 2016-2017. 

Qua cuộc họp ban chỉ đạo của huyện đã thống nhất đánh giá việc tổ chức 

thực hiện công tác điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 

2016-2017 cơ bản đúng quy trình về điều tra hộ nghèo hộ cận nghèo theo Thông tư 

số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016. Các thành viên viên ban chỉ đạo đã có 

nhiều cố gắng tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế thiếu soát như công tác hướng dẫn 

kiểm tra các xã, thị trấn chưa được thường xuyên và sâu sát, còn một số hộ chưa 

chính xác, các xã còn thiếu việc ban hành Quyết định công nhận kết quả rà soát hộ 



nghèo hộ cận nghèo theo quy định tại Khoản 5, Điều 6, Thông tư 17/2016/TT-

BLĐTBXH như kết luận thanh tra đã chỉ ra. Cuộc họp đã thống nhất kiểm điểm rút 

kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo, hộ cận 

nghèo. ( Hồ sơ lưu tại Phòng LĐTBXH – Dân tộc huyện) 

Đối với UBND các xã thị trấn cũng đã thực hiện nghiêm túc 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. Các xã, thị trấn đã tổ chức kiểm điểm các tập thể và cá 

nhân ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo các xã thị trấn năm 2016-

2017. Đã nhận rõ những hạn chế thiếu sót như chưa ban hành Quyết định công 

nhận kết quả rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo theo quy định tại Khoản 5, Điều 6, 

Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH, chưa thu hồi và điều chính giấy chứng nhận hộ 

nghèo, chưa tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của công tác điều tra rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo đến toàn thể người dân. Thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối 

với tập thể và cá nhân ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo. ( Hồ sơ lưu tại 

Phòng LĐTBXH – Dân tộc huyện) 

Nguyên nhân:  

- Do việc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm không điều tra 

toàn bộ các đối tượng mà chỉ điểu tra một số hộ có khả năng thoát nghèo, thoát cận 

nghèo theo chỉ tiêu kê hoạch định hướng giám nghèo từ đầu năm. 

 - Một số hộ dân không hợp tác, cung cấp thiếu thông tin, giấu vật dụng gia 

đình khi điều tra viên đến điều tra do đó ảnh hưởng đến kết quả điều tra. 

 - Một số cán bộ, điều tra viên trực tiếp năng lực còn hạn chế, một số chỉ tiêu 

điều tra theo  Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH còn bấp cập, chưa phù hợp với 

thực tế. 

Thông qua các cuộc họp kiểm điểm, tập thể và cá nhân Ban chỉ đạo điều tra 

rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo của huyện, của xã, thị trấn nhận thấy  những thiếu 

sót, hạn chế của tập thể và cá nhân là có xong chưa đến mức phải thi hành kỹ luật, 

mà cần rút kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc đầy 

đủ quy trình điều tra theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016.  

Rút kinh nghiệm chỉ đạo và thực hiện việc điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận 

nghèo trong năm 2019 và những năm tiếp theo đầy đủ và chính xác hơn. 

 2.2. Kết quả rà soát  các đối tượng theo quyết định 107/QĐ- UBND ngày 

15/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 Nhằm khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác điều tra rà soát hộ 

nghèo hộ cận nghèo năm 2016-2017 mà Kết luận thanh tra số 62 đã chỉ ra đồng 

thời thực hiện kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về công tác điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2019. UBND huyện 

đã chỉ đạo các xã, thị trấn điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2019 phải 

thực hiện đúng đầy đủ quy trình điều tra theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/6/2016, điều tra  rà soát lại toàn bộ hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2018 theo 

quyết định 107/QĐ- UBND ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 



- Sau khi rà soát các đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2018 trên địa 

bàn huyện Định Lập theo quyết định 107/QĐ- UBND ngày 15/01/2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh cơ bản được giữ  nguyên có  1655 hộ nghèo và 1092 hộ cận 

nghèo.  

 Trong số 15 hộ theo kết luận thanh tra không đảm bảo hộ nghèo năm 2018 

sau khi rà soát lại có hộ Nông Văn Sơn xã Cường lợi chuyển từ hộ cận nghèo sang 

hộ thoát nghèo; hộ Bế văn Thái chuyển từ hộ thoát nghèo sang hộ cận nghèo,  Hộ 

Chu Văn Tài chuyển từ hộ nghèo sang hộ cận nghèo của xã Bính xá. ( có biểu kèm 

theo) 

- Kết quả điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2019 của huyện Đình 

lập: 

- Tổng số hộ dân cư trên địa bàn: 7.436 hộ dân. 

-  Tổng số hộ nghèo năm 2018  là: 1.655 hộ chiếm 22,98% . 

+Số hộ thoát nghèo năm 2019 là: 446  hộ. 

+ Số hộ nghèo phát sinh năm 2019 là: 105  hộ. 

- Tổng số hộ nghèo năm 2019: 1.314/ 7436 hộ chiếm  17,67%  ( giảm 341 

hộ tương đương 5,3%) 

- Tổng số hộ cận nghèo năm  2018 là : 1.092 hộ chiếm 15,16 %. 

+ Số hộ thoát cận nghèo năm 2019 là: 417 hộ 

+ Số hộ cận nghèo phát sinh năm 2019 là: 321 hộ 

- Tổng số hộ cận nghèo năm 2019: 996/ 7436 hộ  chiếm  13,39% ( giảm  96 

hộ  tương đương 1,8%) 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kết luận số 62/KL-TTr ngày 

26/6/2019 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về việc chấp hành quy định của pháp luật 

về rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của UBND huyện Đình 

Lập./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Sở LĐ,TB&XH; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- Phòng Lao động, TBXH-DT; 

- Lưu: VT. 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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