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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 
 

Số:  2655    /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Can Lộc, ngày   19      tháng 8 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
Điều tra xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có 

mức sống trung bình trên địa bàn huyện năm 2021 

 
 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình 

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

2016 - 2020, đồng thời để có cơ sở lập kế hoạch hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 

hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, 

góp phần thực hiện tốt Đề án bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện, phấn 

đấu các xã, thị trấn đảm bảo đạt tỷ lệ người dân tham gia BHYT từ 92% trở lên 

theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016 -

2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. UBND huyện ban hành Kế hoạch điều tra xác 

định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình (sau đây gọi tắt là hộ nông nghiệp có mức sống trung bình) trên địa bàn 

huyện với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xác định được số lượng, danh sách hộ có mức sống trung bình trên địa 

bàn tỉnh tại thời điểm điều tra để lập kế hoạch hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ 

gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình cho 

người dân trên  địa bàn huyện; Góp phần thực hiện tốt Đề án bảo hiểm y tế toàn 

dân trên địa bàn huyện, đảm bảo các xã, thị trấn đạt tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT từ 92% trở lên theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn 

mới giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Yêu cầu 

a) Đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực trong điều tra; tính 

đúng, tính đủ điểm số theo các chỉ tiêu đặc trưng của hộ gia đình, làm cơ sở xác 

định chính xác số lượng, danh sách hộ có mức sống trung bình trên địa bàn. 

b) Thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội tại Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH. 

c) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y 

tế cho hộ có mức sống trung bình để hộ dân biết, phối hợp tham gia và hoàn 

thành điều tra đúng tiến độ. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
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1. Thời gian thực hiện 

- Từ 20/8/2020 đến 31/10/2020, tổ chức xác định hộ nông nghiệp có mức 

sống trung bình cùng với điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. 

Trường hợp có sự biến động tăng hoặc giảm trong năm (trên cơ sở Giấy đề nghị 

xác định của các hộ gia đình) thì UBND cấp xã tiến hành xác định và xác nhận, 

thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Giấy đề nghị của hộ 

gia đình. 

2. Đối tượng điều tra 

Toàn bộ hộ gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn toàn 

huyện. 

3. Phương pháp và quy trình điều tra 

a) Phương pháp: Áp dụng các phương pháp nhận dạng đặc điểm hộ gia 

đình để đánh giá, chấm điểm tài sản hộ gia đình, từ đó ước lượng thu nhập của 

từng hộ.  

b) Quy trình: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể 

như sau: 

- Tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân về chính sách hỗ trợ bảo hiểm 

y tế; quy trình, thủ tục điều tra, thẩm định, xác nhận đối tượng; 

- Vận động hộ gia đình đăng ký tham gia cuộc điều tra và làm Giấy đề 

nghị xác định hộ có mức sống trung bình gửi Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu 

số 01 Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn giao nhiệm vụ cho cán bộ giảm nghèo 

tiếp nhận Giấy đề nghị của các hộ gia đình và chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ 

chức điều tra theo mẫu số 2 Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH; 

- Ban giảm nghèo cấp xã lập danh sách hộ điều tra trên địa bàn xã theo 

từng thôn và phân công địa bàn điều tra cho Điều tra viên (do địa phương chọn) 

để tổ chức Điều tra thu nhập hộ gia đình bằng phương pháp nhận dạng đặc điểm 

hộ gia đình để tính điểm cho từng hộ có mức sống trung bình; 

- Kết quả điều tra thu nhập hộ gia đình theo mẫu số 2 nếu tổng điểm của 

hộ gia đình thuộc khoảng điểm quy định (Khu vực nông thôn: từ 150 điểm đến 

191 điểm; khu vực thành thị: từ 175 điểm đến 218 điểm), Ban giảm nghèo cấp 

xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận hộ gia đình có mức sống trung 

bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y 

tế vào phần cuối của Mẫu số 1; 

- Tổng hợp và lập danh sách toàn bộ hộ có mức sống trung bình trên địa 

bàn theo Mẫu số 4, Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH, báo cáo UBND cấp 

huyện (qua Thường trực BCĐ giảm nghèo, Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội) để tổng hợp kết quả toàn huyện báo cáo Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh 
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(qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), đồng thời gửi cơ quan Bảo hiểm xã 

hội cấp huyện để làm cơ sở thực hiện hỗ trợ đóng BHYT cho hộ gia đình; 

4. Thời gian thực hiện điều tra 

- Thực hiện trong thời gian từ ngày 20/8/2020 - 31/10/2020:  

+ Từ 20/8 - 31/8/2020: Cấp huyện và cấp xã ban hành kế hoạch và tổ 

chức tập huấn, hướng dẫn điều tra; (tổ chức tập huấn lồng ghép với tập huấn 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm). 

+ Từ 01/9 - 15/10/2020: Cấp xã tổ chức điều tra, hoàn thành và báo cáo 

kết quả điều tra về cấp huyện; 

+ Từ 16/10 - 31/10/2020: Cấp huyện tổng hợp kết quả điều tra của cấp xã, 

và báo cáo kết quả điều tra về cấp tỉnh. 

- Kể từ ngày 01/11/2020 trở đi (thời điểm kết thúc điều tra), Ủy ban nhân 

dân cấp xã tiếp tục thực hiện xác định hộ có mức sống trung bình phát sinh trên 

địa bàn theo quy trình xác định đối tượng tại Điều 3, Thông tư số 02/2016/TT-

BLĐTBXH; 

- Định kỳ 01 năm 02 lần: Trước ngày 01/6 và 01/12 hàng năm (theo mẫu 

số 04), UBND các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Lao 

động-TB&XH) danh sách hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật BHYT trên địa bàn.  

  Quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh về UBND huyện qua (phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để 

được hướng dẫn, xem xét, chỉ đạo giải quyết.  

Trên đây là Kế hoạch điều tra hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện năm 2021. UBND huyện 

yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng thời gian đề ra./. 

Nơi nhận:               
- Sở Lao động-TBXH (B/c);     

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;  

- UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể;  

- BHXH huyện Can Lộc; 

- Phòng Lao động-TBXH;  
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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