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UBND HUYỆN THANH HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ GIẢM NGHÈO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /KH-BCĐ Thanh Hà, ngày     tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo,

hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Hà

Căn cứ 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;

Thực hiện Quyết định số 4060/SLĐTBXH-BTXH ngày 11/11/2021 của 
Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; Kế hoạch số 4065/KH-BCĐ 
ngày 06/11/2021 của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo giai đoạn 2021-2025 trong 
đó giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát 
và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nắm bắt công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2021; hướng dẫn quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 tại các xã, thị 
trấn và kết quả rà soát sơ bộ số liệu hộ nghèo năm 2021. 

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những hạn chế, 
vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện ở các địa 
phương, qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị khắc phục nhằm thực hiện 
tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng mục đích, tiến độ. 

- Việc kiểm tra, giám sát phải đảm bảo theo đúng yêu cầu nội dung và thời 
gian đề ra.

2. Yêu cầu
- Việc kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ, có 

sự phản hồi của người dân.
- Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành đến cơ sở thôn, xã và các hộ được 

rà soát phiếu.



2

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT
- Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2021; hướng dẫn quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. 

- Quy trình thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. 
- Kết quả rà soát sơ bộ số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; biến 

động tăng, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo. 
- Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giảm 

nghèo ở địa phương.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1. Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo rà soát huyện 
- Đoàn kiểm tra: Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện  thành 

lập Đoàn kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát tại 04 xã, thị trấn: 
Liên Mạc, Thị trấn Thanh Hà, An Phượng, Thanh Xuân. 

- Thời gian kiểm tra: Do Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát quyết định và 
hoàn thành trước ngày 22/11/2021. Thời gian cụ thể: (Có lịch làm việc gửi kèm).

- Phương pháp kiểm tra, giám sát: 
+ Tổ chức cuộc họp với Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã, thị 

trấn để nắm bắt việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo năm 2021; quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn. 

+ Trực tiếp kiểm tra hồ sơ, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa 
phương (phiếu chấm điểm, biên bản họp, báo cáo kết quả...) và xác minh một số 
hộ dân trong diện rà soát. 

+ Kết luận nội dung kiểm tra và thiết lập biên bản kiểm tra. 
2.2. Các xã, thị trấn còn lại tự tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo kết 

quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện 
(Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 24/11/2021để tổng hợp 
báo cáo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo huyện
Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Ban chỉ 

đạo giảm nghèo huyện) thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát; chủ trì, tham mưu, xây 
dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá và phân công 
nhiệm vụ Đoàn kiểm tra; chuẩn bị nội dung, biểu mẫu kiểm tra; hướng dẫn các xã, thị 
trấn được kiểm tra chuẩn bị báo cáo, tài liệu có liên quan để làm việc với đoàn kiểm 
tra; đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ đoàn kiểm tra; tổng hợp và báo cáo kết 
quả kiểm tra về Trưởng Ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân huyện.
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2. Trách nhiệm của các ngành thành viên tham gia Đoàn kiểm tra
- Các cơ quan có thành viên tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát, bố trí thời gian để 

thành viên tham gia Đoàn kiểm tra đầy đủ.
- Các thành viên tham gia đoàn kiểm tra đúng thời gian, địa điểm quy định; 

trong quá trình kiểm tra, giám sát có trách nhiệm đóng góp các ý kiến chuyên môn; 
cung cấp số liệu, phối hợp cùng cơ quan Thường trực hoàn thành báo cáo công tác 
theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn được kiểm tra: Liên Mạc, Thị trấn Thanh 

Hà, An Phượng, Thanh Xuân chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, các tài liệu (các văn 
bản chỉ đạo, kế hoạch, quyết định, danh sách, mẫu phiếu rà soát, biên bản họp thôn, 
…) bố trí địa điểm, thành phần làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát.

- Ủy ban nhân dân các xã còn lại tự tổ chức kiểm tra, giám sát và thực hiện gửi 
báo cáo kết quả kiểm tra về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện trước 
ngày 24/11/2021 để tổng hợp và báo cáo Sở.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các 
xã, thị trấn kịp thời phản ánh về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để được 
giải đáp, hướng dẫn./.

 Nơi nhận:
- UBND huyện (để BC);
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Thành phần đoàn kiểm tra huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: HS.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Ngô Bá Định
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Về việc kiểm tra, giám sát kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2021 tại địa phương

I. Nội dung kiểm tra:
Đoàn kiểm tra đề nghị địa phương chuẩn bị báo cáo việc triển khai 

thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 với các nội dung chủ 
yếu sau:

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo năm 2021 của địa phương

- Công tác tham mưu ban hành văn bản để triển khai và tổ chức thực 
hiện;
- Công tác tuyên truyền;
- Công tác phối hợp giữa chính quyền với các hội, đoàn thể, các đơn 

vị có liên quan.
2. Kết quả thực hiện các bước
- Văn bản ban hành
- Họp, triển khai nhiệm vụ xã, thôn
- Bao nhiêu hộ rà soát phiếu B (hộ bắt buộc rà soát; hộ đề nghị mới)
- Công khai, niêm yết, thông báo kết quả hộ
- …….
3. Kết quả rà soát
3.1. Kết quả rà soát sơ bộ số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 

(theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025); biến 
động tăng, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo;

3.2. Công tác kiểm tra và thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo năm 2021

- Số xã/thị trấn đã được BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp 
huyện, xã thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021;

- Số xã/thị trấn được BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện, 
xã kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát; những hạn chế và biện 
pháp khắc phục (nếu có);

4. Đánh giá:
- Thuận lợi
- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
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5. Đề xuất, kiến nghị của địa phương.
II. Phương pháp thực hiện kiểm tra:
Đoàn Kiểm tra làm việc với trực tiếp với UBND xã, sau đó đi thực tế 

một số hộ gia đình thuộc danh sách rà soát hộ nghèo, cận nghèo của địa 
phương. Cuối buổi làm việc tại UBND để thông qua kết quả kiểm tra, giám 
sát và rút kinh nghiệm.

- Tại Ủy ban nhân dân cấp xã:
+ Nghe Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo việc triển khai thực hiện 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.
+ Trực tiếp kiểm tra kết quả rà soát, phiếu chấm điểm và xác minh 

một số hộ dân tại thôn, khu dân cư trong diện rà soát.
+ Hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về nghiệp vụ. 
- Đi thực tế một số hộ gia đình
+ Đoàn sẽ chọn ngẫu nhiên một số hộ trong danh sách được rà soát phiếu B 

để đi thực tế.
+ Cán bộ xã bố trí thành phần xã, thôn cùng tham gia và mang theo phiếu 

của xã đã rà soát để đối chiếu.
+ Nắm bắt hoàn cảnh, điều kiện, ý kiến của nhân dân về việc rà soát ở địa 

phương.
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CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT
     (Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-BCĐ ngày    /11/2019 của BCĐ huyện)

Thời gian Nội dung

Buổi sáng
Làm việc tại

Xã Thanh Xuân
(thời gian từ 
7h30- 11h30)

- Xác minh tại các hộ dân theo kết quả chấm điểm 
xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Đoàn kiểm tra, giám sát của huyện làm việc với 
Lãnh đạo, BCĐ rà soát của xã tại UBND xã:
+ Nghe BCĐ điều tra, rà soát xã báo cáo;
+ Kiểm tra các văn bản chỉ đạo; phiếu, danh sách rà 
soát; mẫu biểu tổng hợp và các giấy tờ liên quan 
đến rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương.
- Ý kiến tham gia; kết luận buổi làm việc.Ngày 

22/11/2021

Buổi chiều
Làm việc tại
Xã Liên Mạc
(thời gian từ 

13h30- 16h30)

- Xác minh tại các hộ dân theo kết quả chấm điểm 
xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Đoàn kiểm tra, giám sát của huyện làm việc với 
Lãnh đạo, BCĐ rà soát của xã tại UBND xã:
+ Nghe BCĐ điều tra, rà soát xã báo cáo;
+ Kiểm tra các văn bản chỉ đạo; phiếu, danh sách rà 
soát; mẫu biểu tổng hợp và các giấy tờ liên quan 
đến rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương.
- Ý kiến tham gia; kết luận buổi làm việc.

Buổi sáng
Làm việc tại

Xã An Phượng
(thời gian từ 
7h30- 11h30)

- Xác minh tại các hộ dân theo kết quả chấm điểm 
xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Đoàn kiểm tra, giám sát của huyện làm việc với 
Lãnh đạo, BCĐ rà soát của xã tại UBND xã:
+ Nghe BCĐ điều tra, rà soát xã báo cáo;
+ Kiểm tra các văn bản chỉ đạo; phiếu, danh sách rà 
soát; mẫu biểu tổng hợp và các giấy tờ liên quan 
đến rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương.
- Ý kiến tham gia; kết luận buổi làm việc.Ngày 

23/11/2021

Buổi chiều
Làm việc tại

Thị trấn Thanh 
Hà

(thời gian từ 
13h30- 16h30)

- Xác minh tại các hộ dân theo kết quả chấm điểm 
xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Đoàn kiểm tra, giám sát của huyện làm việc với 
Lãnh đạo, BCĐ rà soát của xã tại UBND xã:
+ Nghe BCĐ điều tra, rà soát xã báo cáo;
+ Kiểm tra các văn bản chỉ đạo; phiếu, danh sách rà 
soát; mẫu biểu tổng hợp và các giấy tờ liên quan 
đến rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương.
- Ý kiến tham gia; kết luận buổi làm việc.
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DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

ST

T
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Nhiệm vụ

1 Ông Hoàng Văn Đại Trưởng Phòng Lao động-TB&XH Trưởng đoàn

2 Ông Hoàng Văn Hoan Phó Chủ tịch UBMTTQ Thành viên

3 Ông Nguyễn Văn Tính Chi cục Phó Chi cục Thống kê Thành viên

4 Ông Nguyễn Trọng Thạnh Phó Trưởng phòng Lao động-TBXH Thành viên

5 Ông Trần Hiến
Giám đốc chi nhánh Ngân hàng 

chính sách XH
Thành viên

6 Bà Lê Thị Thủy
Phó Trưởng Phòng Lao động-

TB&XH
Thành viên

7 Bà Bùi Thị Nga
Chuyên viên phòng Lao động-

TBXH
Thành viên

8 Bà Phạm Thị Hạnh
Chuyên viên Phòng Lao động-

TBXH
Thành viên
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