
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAO SƠN 
 

Số:      /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Sơn, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 

trên địa bàn xã Cao Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 6/9/2021 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc thực hiện Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên 

địa bàn huyện Bạch Thông, Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn xây dựng kế hoạch rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn xã Cao Sơn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Rà soát, đánh giá xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp 

cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các 

chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo năm 2021. 

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-

2025 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ Quy định 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 để đo lường và giám sát mức độ thiếu 

hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối 

tượng để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính 

sách kinh tế- xã hội khác giai đoạn 2022-2025. 

2. Yêu cầu 

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 phải đảm bảo chính xác, dân 

chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định; phải có sự tham gia 

của các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng, bảo đảm đúng đối tượng, không 

bỏ sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dântrên địa bàn. 

Rà soát viên được tham gia tập huấn, hiểu biết tình hình dân cư tại địa bàn 

và trực tiếp thu thập thông tin đối với từng hộ gia đình trong danh sách rà soát 

phản ánh đúng tình hình thu nhập và mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của 

hộ theo quy định tại phiếu rà soát.    

II. NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP RÀ SOÁT 

1. Rà soát đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận 

đa chiều giai đoạn 2016-2020  

1.1. Tiêu chí: Thực hiện theo 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.  

1.2. Đối tượng, phạm vi: Toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn xã. 
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1.3. Quy trình rà soát: Thực hiện theo qui trình rà soát tại kế hoạch 154/KH-

UBND ngày 28/9/2020 kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện 

Bạch Thông năm 2020. 

2. Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 

2022-2025  

2.1.Tiêu chí: Quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 

27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

2.2. Đối tượng, phạm vi: Toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn xã. 

2.3. Phương pháp, quy trình rà soát, phân loại  

Thực hiện theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và 

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

mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương 

pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 

2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.  

3. Quy trình, phƣơng pháp xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngƣ nghiệp có mức sống trung bình  

Thực hiện theo Điều 6 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 

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

có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và Điều 2 Thông tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình 

giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo. 

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 14/12/2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 do ngân 

sách nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO  

1. Báo cáo kết quả sơ bộ 

Các thôn báo cáo kết quả sơ bộ về UBND xã ( Qua Công chức chuyên môn 

VH- XH xã) trƣớc ngày 30/10/2021. 

Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo kết quả sơ bộ về Ủy ban nhân cấp huyện 

(Qua Phòng Lao động- TB&XH huyện)trƣớc ngày 05/11/2021. 

2. Báo cáo kết quả chính thức  

Các thôn báo cáo kết quả chính thức về UBND xã ( Qua Công chức chuyên 

môn VH- XH xã) trƣớc ngày 05/12/2021. 

Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo kết quả chính thức về Ủy ban nhân cấp 

huyện (Qua Phòng Lao động- TB&XH huyện) trƣớc ngày 10/12/2021. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Công chức VH- XH phụ trách Lao động - Thƣơng binh và Xã hội xã 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo theo quy định, Tổ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các thôn; Kế hoạch 

thực hiện Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn xã. 

Lập danh sách cử cán bộ Ban chỉ đạo cấp xã, điều tra viên đi tập huấn thực 

hiện quy trình Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 tại huyện. Tham 

mưu Ban Chỉ đạo cấp cấp xã tổ chức tập huấn hướng dẫn, thực hiện quy trình rà 

soát cho thành viên tổ rà soát các thôn. In tài liệu, mẫu biểu, phiếu rà soát phục vụ 

công tác rà soát. 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo tại các thôn. 

Tổng hợp kết quả sơ bộ, chính thức Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2021 báo cáo Ủy ban nhân dân huyện đúng quy định. 

Tham mưu cho chủ tịch UBND  cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo và cấp giấy 

chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình. 

           Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ có mức sống trung bình. 

Lập sổ theo dõi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình làm cơ 

sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo. Quản lý lưu trữ hồ sơ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống 

trung bình đầy đủ theo quy định.   

Lập dự trù kinh phí in ấn tài liệu, biểu mẫu, phiếu rà soát, kinh phí tập huấn 

cho Tổ rà soát các thôn và kinh phí in ấn, photo tài liệu cho Ban chỉ đạo cấp xã, Tổ 

rà soát các thôn thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống 

trung bình năm 2021. 

2. Công chức Tài chính- Kế toán xã 

Chủ trì, phối hợp với Công chức VH- XH phụ trách Lao động - Thương binh 

và Xã hội tham mưu cho UBND xã đảm bảo kinh phí thực hiện Tổng rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo đúng quy định hiện hành. 

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo xã 

Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công; chỉ đạo, đôn đốc, 

kiểm tra, phúc tra (nếu có) tại các thôn được phân công phụ trách. 

4. Công chức VH- XH phụ tráchVH- TT&TT xã 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm 

quan trọng của công tác Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, tạo 

sự đồng thuận của toàn xã hội, đảm bảo thực hiện tốt nội dung kế hoạch đề ra. Tổ 

chức tuyên truyền phát trên loa truyền thanh của xã. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể 
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Phối hợp với các ban, ngành, các thôn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân 

dân, các hội viên tham gia thực hiện tốt công tác Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn xã. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt 

trận các thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy 

trình Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. 

6. Các thôn 

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

hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 tại các buổi sinh hoạt cộng đồng.   

Tổ chức thực hiện Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa 

bàn theo đúng quy định. 

Tổng hợp, báo cáo UBND xã về kết quả Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình. 

Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên; hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình khi nhận được giấy đề nghị của hộ 

gia đình. 

Quản lý lưu trữ hồ sơ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung 

bình đầy đủ theo quy định.   

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các 

thôn tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2021 theo đúng Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh 

đề nghị các đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân xã (qua Công chức VH- XH phụ 

trách Lao động - Thương binh và Xã hội xã) để phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Phòng Lao động- TB&XH huyện; 

- TT Đảngủy, HĐNDxã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã; 

Gửi bản giấy: 

- Các thôn; 

- Lưu : VP. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Đặng Thị Hằng 
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