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KẾ HOẠCH 

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về  

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh xây 

dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình 

năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Đánh giá kết quả giảm nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 và 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa 

chiều, giai đoạn 2021-2025 trên phạm vi toàn tỉnh để làm cơ sở thực hiện các 

chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình. 

- Kết quả rà soát, điều tra phục vụ cho các cấp, các ngành trong hoạch 

định, thực hiện các chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

và các năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu: 

- Việc rà soát trên cơ sở chuẩn nghèo theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP 

ngày 27/01/2021 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội. 

- Đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia 

của người dân. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI ĐIỂM RÀ SOÁT 

1. Phạm vi, đối tượng: 

- Phạm vi: Gồm toàn bộ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.   

- Đối tượng rà soát: Các hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. 

2. Thời điểm rà soát: Dự kiến từ ngày 01 tháng 9 năm 2021. 

III. QUY TRÌNH RÀ SOÁT 

1. Bước 1: Công tác chuẩn bị : 

a) Thành lập Ban Chỉ đạo: 

- Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát các cấp với sự tham gia của các ngành, tổ 

chức đoàn thể, gồm: Lãnh đạo UBND làm Trưởng Ban; lãnh đạo ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội làm Phó Ban Thường trực; lãnh đạo ngành Thống 

kê làm Phó Ban; lãnh đạo các ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân 



 

tộc; kính mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu 

chiến binh các cấp tham gia Ban Chỉ đạo. 

- Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo rà soát cấp tỉnh và 

cấp huyện bao gồm cán bộ các ngành thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện 

hướng dẫn, đôn đốc và giám sát. 

b) Tuyên truyền: Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức tuyên truyền, giải thích cho 

các hộ gia đình ở thôn, bản, tổ dân phố; cán bộ chủ chốt ở nơi rà soát về chuẩn 

nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 

27/01/2021 của Chính phủ. 

c) Tập huấn: 

- Cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tập huấn nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo và 

Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và một số xã, thôn. 

(thực hiện khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội). 

- Cấp huyện: Ban Chỉ đạo cấp huyện tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra 

viên tham gia rà soát.  

Bước 2: Tổ chức rà soát: 

a) Lập danh sách hộ gia đình tham gia điều tra, rà soát: Ban Chỉ đạo xã, 

phường, thị trấn phối hợp thôn/tổ dân phố lập danh sách hộ cần rà soát. 

b) Khảo sát đặc điểm hộ gia đình: Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn phối 

hợp với thôn/tổ dân phố khảo sát những hộ trong danh sách cần khảo sát bằng 

phiếu theo quy định. 

c) Họp toàn thể nhân dân thông qua kết quả rà soát:  

- Thành phần tham gia: Trưởng thôn (chủ trì cuộc họp), Bí thư chi bộ 

thôn, Ban mặt trận thôn, Chi hội trưởng các Hội, Bí thư Đoàn thanh niên thôn, 

cán bộ thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn và đại diện các 

hộ dân trong thôn tham gia cuộc họp. 

- Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến người dân để thống nhất kết quả rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Kết quả cuộc họp được lập Biên bản có 

chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp, đại diện của các hộ dân và kèm theo danh 

sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo (Biên bản lập thành 02 bản: 01 bản 

lưu ở thôn, 01 bản gửi báo cáo Ban giảm nghèo cấp xã để tổng hợp). 

d) Tổ chức phúc tra kết quả rà soát: Sau khi có kết quả sơ bộ về danh sách 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, Ban Chỉ đạo rà soát, điều tra cấp xã tiến hành phúc tra 

kết quả tại các thôn/bản. 

e) Thẩm định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo: Căn cứ vào kết quả rà 

soát, sau khi đã phúc tra, tiến hành niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, cận 

nghèo tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bản 

trong thời gian 7 ngày làm việc. Trường hợp có hộ gia đình khiếu nại kết quả 

phân loại hộ gia đình, Ban Chỉ đạo cấp xã cần tiến hành thẩm định, rà soát bổ 

sung theo quy định. 



 

3. Bước 3: Công bố danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo: 

- Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã tổ chức phúc tra lại kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo nếu thấy cần thiết. 

- Ban Chỉ đạo cấp xã tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của 

các thôn/bản trình UBND xã chính thức công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn khi có ý kiến thẩm định, phê duyệt của UBND huyện. 

- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện tổng hợp kết 

quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã, phường, thị trấn trình huyện ủy, 

thị ủy, thành ủy, UBND huyện cùng thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. 

- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh tổng hợp kết quả 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các huyện, thị xã, thành phố trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

- Sau khi kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các cấp chính thức được 

phê duyệt, tiến hành công bố kết quả theo quy định, cụ thể:  

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận danh sách cụ 

thể từng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các thành viên của hộ; thực hiện niêm yết 

công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp giấy chứng nhận 

hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. 

+ Cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo của cấp xã; đồng thời công bố trên các phương tiện, thông tin đại 

chúng và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện. 

+ Cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo của các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời công bố trên các phương 

tiện, thông tin đại chúng của tỉnh. 

4. Bước 4: Thu thập thông tin hộ nghèo: 

Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã cần tiến hành điều tra, rà soát thông tin hộ gia 

đình và các thành viên trong danh sách hộ nghèo theo mẫu phiếu. Thông tin 

phiếu được nhập bằng phần mềm thống nhất tạo nên cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trên toàn tỉnh. 

IV. KINH PHÍ  

1. Cấp tỉnh: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán chi tiết, 

gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Cấp huyện: UBND các huyện, thị xã, thành phố cân đối, bố trí đủ kinh 

phí cho cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 

2021 trên địa bàn quản lý.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Tiến độ thực hiện: 

 a) Dự kiến trong quý III năm 2021 triển khai thực hiện và hoàn hoàn 

thành các nội dung sau: 



 

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc cấp tỉnh, huyện, xã. 

Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị các tài liệu (biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn cho 

cuộc rà soát). 

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tập huấn nghiệp vụ cho Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 

cấp tỉnh, cấp huyện và điều tra viên cấp xã, thôn khi có hướng dẫn từ Trung 

ương. 

- Ban Chỉ đạo rà soát các huyện, thị xã, thành phố tập huấn nghiệp vụ cho 

các điều tra viên trên địa bàn quản lý. 

b) Thời gian rà soát: Thực hiện khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

2. Phân công trách nhiệm: 

a) Ban Chỉ đạo rà soát cấp tỉnh: Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện cuộc 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thường xuyên cập nhật các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 để 

tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch phù hợp với quy định của Trung 

ương; Chủ trì hướng dẫn về quy trình, tiến độ thực hiện cuộc rà soát; là cơ quan 

thường trực tham mưu, thiết kế biểu, mẫu, tài liệu hướng dẫn phục vụ cuộc rà 

soát; tập huấn và triển khai thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban 

Chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo của tỉnh. 

c) Cục Thống kê tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tham mưu cho UBND tỉnh về số liệu tổng hợp kết quả điều tra toàn tỉnh.  

d) Sở Tài chính: Thẩm định dự toán, cấp kinh phí cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội phục vụ cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có 

mức sống trung bình năm 2021 theo kế hoạch đề ra. Hướng dẫn sử dụng, thanh 

quyết toán kinh phí theo quy định. 

đ) Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, rà soát điều tra hộ nghèo, hộ cận 

nghèo tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục 

Thống kê tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc rà soát. Thực hiện chỉ đạo, theo dõi, 

đôn đốc địa bàn được phân công đảm bảo cuộc rà soát đạt hiệu quả.  

e) Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể của tỉnh: Phối hợp tham gia 

cuộc rà soát, tổ chức giám sát và nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên và tổ 

chức hội, đoàn thể các cấp trong việc rà soát đối tượng, bình xét hộ nghèo, hộ 

cận nghèo. 

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:  

- Chỉ đạo, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo rà soát, 

hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện, xã, phường, thị trấn. 

- Quán triệt trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong việc 

tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và mọi người dân về mục đích, yêu cầu, ý 

nghĩa của cuộc rà soát. 



 

- Căn cứ vào kế hoạch rà soát của tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp 

với điều kiện của địa phương và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo 

tiến độ, chính xác, khách quan; chịu trách nhiệm về số liệu rà soát trên địa bàn.   

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, chỉ đạo các xã, phường, thị 

trấn bố trí đủ lực lượng điều tra viên để trực tiếp phối hợp với các trưởng thôn, 

tổ trưởng tổ dân phố thực hiện rà soát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

trong quá trình tổ chức thực hiện.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có 

mức sống trung bình năm 2021; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; 

đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể của tỉnh phối hợp thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về 

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục 

Thống kê tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - TBXH; 

- TT: TU, UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ XĐGN, XDNTM tỉnh; 

- Các sở: Lao động-TBXH, Tài chính; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- CVP, PCVP3; 

- Cổng Thông tin ĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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