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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Tràng Định 

 
 

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 2527/QĐ-UBND, 

ngày 21/9/2021 của UBND huyện Tràng Định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tràng Định; 

Quyết định số 272/QĐ-BCĐ, ngày 20/9/2021 của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo huyện Tràng Định về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ 

đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện 

Tràng Định. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025 

huyện Tràng Định xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Tràng 

Định, như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Kiểm tra, giám sát quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và 

quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Tràng Định. Quá trình kiểm tra, 

giám sát, trao đổi trực tiếp với cơ sở để đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tìm 

giải pháp tháo gỡ để thực hiện tốt việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được dùng để đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn và làm cơ sở 

để thực hiện các chính sách cho các hộ nghèo ngay từ ngày 01/01/2022. 

2. Yêu cầu 

Công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung bao 

gồm: Kiểm tra quá trình triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và 

quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022 - 2025 tại cơ sở, bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

xác định hộ có mức sống trung bình; kiểm tra quy trình rà soát; tính chính xác của 

các số liệu, công tác tổng hợp báo cáo tại cơ sở. Kết thúc các đợt kiểm tra phải có 

báo cáo đầy đủ về Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện (Qua phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện). 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát 
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- Kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2021 theo Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 20/9/2021 của UBND 

huyện Tràng Định về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai 

đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Tràng Định. 

- Kế hoạch triển khai của UBND xã, thị trấn; Công tác chỉ đạo điều hành của 

Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, thị trấn; Kết quả thực hiện từ khi có kế hoạch của 

huyện đến thời điểm kiểm tra, giám sát. 

- Căn cứ tình hình triển khai của xã, thị trấn đoàn kiểm tra, giám sát lựa chọn 

01 đến 02 thôn để giám sát chi tiết việc thực hiện theo quy trình xác định hộ nghèo, 

hộ cận nghèo và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025. 

2. Hình thức kiểm tra, giám sát 

- Nghe báo cáo, đánh giá và thu thập báo cáo của các đơn vị. 

- Kiểm tra trực tiếp bất kỳ 1 đến 2 thôn của xã được kiểm tra.   

- Kết thúc các đợt kiểm tra phải có báo cáo đầy đủ về Ban Chỉ đạo rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo huyện. 

3. Thời gian kiểm tra, giám sát 

Thực hiện kiểm tra, giám sát: Từ lúc bắt đầu triển khai rà soát đến khi hoàn 

thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025. 

Các thành viên theo nhiệm vụ được phân công phụ trách xã theo Quyết định 

số 272/QĐ-BCĐ, ngày 20/9/2021 của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

huyện Tràng Định về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tràng Định, chủ 

động lựa chọn thời gian đi kiểm tra, giám sát tại xã được phân công và thông báo 

cụ thể đến UBND các xã, thị trấn được phụ trách trước khi đến giám sát tại đơn vị 

trước 01 đến 02 ngày. 

4. Kinh phí kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 

Kinh phí thực hiện chi kiểm tra, giám sát, chế độ công tác phí cho các thành 

viên trong Đoàn được bố trí từ nguồn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững năm 2021 của huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 

huyện 

- Trên cơ sở Kế hoạch này chủ động kiểm tra, giám sát nắm tình hình tại các 

xã, thị trấn theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 272/QĐ-BCĐ, ngày 

20/9/2021 của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Tràng Định. 

Thực hiện báo cáo kết quả giám sát về Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

huyện. 

- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện (Cơ 

quan thường trực Ban Chỉ đạo) tổ chức kiểm tra, giám sát tại địa bàn. 
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2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

- Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo huyện thực hiện kiểm tra, giám 

sát và phúc tra kết quả rà soát của các xã, thị trấn theo quy định. 

- Chủ động kiểm tra, giám sát địa bàn xã được phụ trách và các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện. 

3. UBND Các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã tự kiểm tra, 

giám sát. 

- Xây dựng báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đến thời điểm kiểm tra trình 

Đoàn kiểm tra cấp huyện theo yêu cầu; chuẩn bị cơ sở vật chất, thành phần làm 

việc với Đoàn kiểm tra, của huyện đảm bảo nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra. 

- Phối hợp cùng Đoàn kiểm tra, giám sát cấp huyện thực hiện tốt các nội dung 

kiểm tra, giám sát rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 

2025. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 của Ban Chỉ đạo rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo huyện Tràng Định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở LĐ, TB&XH; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo, 

cận nghèo năm 2021 huyện (QĐ 2527/QĐ-

UBND); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Đức Thiện 
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