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KẾ HOẠCH 

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo quốc 

gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh theo chuẩn nghèo Quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Ủy 

ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2020 như sau: 

 I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

- 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; 

- Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 

2020; 

- Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

17/2016/TT-BLĐTBXH. 
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
Xác định hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo năm 

2020 trên địa bàn huyện theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016 - 2020; xác định kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Yêu cầu 
- Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 phải được thực 

hiện nghiêm túc, chặt chẽ từ thôn, tổ dân phố, trực tiếp đối với từng hộ; đảm bảo 

chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định; 

có sự tham gia của các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng, bảo đảm 

đúng đối tượng và phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân huyện về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa 

phương do mình quản lý. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải xác định, lập danh sách duy nhất để 

theo dõi, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo; chịu trách nhiệm pháp lý về kết quả 

điều tra, rà soát để thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. 
III. NỘI DUNG 

1. Đối tượng, phạm vi 

1.1. Hộ gia đình đang sinh sống trong phạm vi toàn huyện. 
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1.2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc liên 

quan đến công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm. 

2. Phương pháp, yêu cầu rà soát 
2.1. Phương pháp: Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, 

chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình 

để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội 

cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình tại Chương II và Phụ lục 

số 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 3b, 3d ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/6/2016, Phụ lục số 1a, 1b, 2e, 3a, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 4d, 4e, 

4g ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2.2. Yêu cầu rà soát: Bảo đảm tính chính xác, dân chủ, công khai, công 

bằng, có sự tham gia của người dân. 

3. Quy trình điều tra, rà soát 

Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 được thực 

hiện theo Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Thời gian thực hiện 

4.1. Cấp xã: Triển khai điều tra, rà soát, tổng hợp kết quả phải hoàn thành 

trước 10/10/2020. 

- Báo cáo kết quả sơ bộ trước ngày 15/10/2020 (Báo cáo bằng văn bản và 

Mẫu 01). 

- Báo cáo kết quả chính thức trước ngày 20/10/2020 (Báo cáo bằng văn 

bản và Mẫu 01). 

- Tổng hợp báo cáo theo Phụ lục 4a, 4b, 4c, 4e, 4d, 4đ, 4g trước ngày 

24/10/2020. 

4.2. Cấp huyện:  

- Báo cáo kết quả sơ bộ về tỉnh trước ngày 18/10/2020. 

- Báo cáo kết quả chính thức về tỉnh trước ngày 25/10/2020. 

5. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và 

cập nhật cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn do ngân sách địa 

phương bố trí theo quy định về chế độ tài chính hiện hành và nguồn kinh phí 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

6. Kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Các phòng, ban, ngành, đơn vị tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo 

bền vững, mỗi xã một sản phẩm của huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát 

công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 của các xã, thị trấn 

đã được Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện phân công phụ 

trách; thực hiện thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả điều tra của địa 

phương được phân công; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, thẩm định về phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/10/2020 để tổng hợp, báo cáo 

Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản 

phẩm của huyện chỉ đạo 

- Các xã, thị trấn tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo 

chất lượng, đúng quy trình và thời gian quy định; kiểm tra và phúc tra kết quả rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp mình trong trường hợp thấy kết quả rà soát 

chưa phù hợp với tình hình thực tế hoặc có đơn thư khiếu nại; tổ chức thực hiện 

cập nhật kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám 

sát công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thẩm định kết quả điều tra 

của xã, thị trấn được phân công và thực hiện công tác báo cáo theo quy định; 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn về kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật thông tin 

trong các phiếu điều tra, rà soát; kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quy 

trình, nội dung, phương thức điều tra, rà soát đảm bảo đúng quy định; 

- Tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định 

phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020;  

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, xử lý những vấn đề 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2020 trên địa bàn. 

3. Đề nghị Chi Cục Thống kê huyện: 

- Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập 

huấn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, rà soát cho các xã, thị trấn; 

- Cung cấp số liệu tổng số hộ dân cư trên địa bàn thôn, tổ dân phố, khối 

phố, xã, thị trấn để làm căn cứ tính toán tỷ lệ hộ nghèo đảm bảo khách quan, 

chính xác. 

4. Phòng Tài chính-Kế hoạch: 

- Bố trí kinh phí quản lý cấp huyện từ nguồn ngân sách tỉnh được phê 

duyệt tại Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư phát triển Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ 

tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc 

biệt khó khăn; nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo 

bền vững năm 2020. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 

tuyên truyền cho các ngành, các cấp và người dân về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu 

của điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; tuyên truyền về cuộc 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và công tác giảm nghèo, chú trọng việc 

phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến trong giảm nghèo; 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền, thông tin về công tác giảm 

nghèo bền vững và cuộc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Can Lộc và các 

tổ chức chính trị - xã hội: 

- Tổ chức giám sát công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 

trên địa bàn bàn huyện. Phân công các tổ chức đoàn thể giám sát chặt chẽ công 

tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tại các xã, thị trấn. 



7. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ 

đạo giảm nghèo cấp xã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc rà 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn, tổ dân phố; 

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

hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên các phương tiện truyền thông; khuyến 

khích các hộ gia đình chủ động đăng ký tham gia; 

- Bố trí đảm bảo kinh phí để tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2020 trên địa bàn (địa phương không bố trí kinh phí, hoặc bố trí kinh 

phí hạn hẹp làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ điều tra, rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện); 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia rà soát và 

các giám sát viên; đặc biệt cần trang bị nghiệp vụ điều tra, cập nhật thông tin đối 

với những điều tra viên lần đầu tham gia điều tra, rà soát; 

- Tổ chức kiểm tra và tổ chức phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo của địa bàn mình trong trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư khiếu nại (báo cáo kết quả 

kiểm tra về UBND huyện qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội); 

- Tổ chức cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vào Hệ 

thống thông tin quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo do Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội xây dựng và quản lý, làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã 

hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm; 

- Tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn sau khi có kết quả rà 

soát chính thức. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận và chỉ 

đạo tổ chức việc cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trên địa bàn; báo cáo kết quả (danh sách chi tiết hộ, khẩu nghèo, cận 

nghèo và các biểu mẫu theo quy định) để Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp 

và có ý kiến thẩm định; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo để làm cơ sở thực hiện chính sách đối với hộ nghèo về thu nhập và hộ 

nghèo thiếu hụt đa chiều. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn; đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một 

sản phẩm của huyện, Ủy ban mặt trận tổ quốc và đoàn thể cấp huyện chỉ đạo 

thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra./. 
 

 Nơi nhận: 

- Sở Lao động-TBXH tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND; 

- UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Cục Thống kê huyện;  

- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
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