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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Lê Đại Lợi tại cuộc họp
thông qua kết quả sơ bộ tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn huyện

Ngày 03 tháng 11 năm 2021, UBND huyện tổ chức họp thông qua kết quả
sơ bộ công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều
trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Lê Đại Lợi chủ trì
cuộc họp. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo huyện; Trưởng Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và công chức
trực tiếp phụ trách công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã, thị trấn.
Sau khi nghe Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện báo cáo kết quả sơ bộ
tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn
huyện; ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia dự họp. Phó Chủ tịch
UBND huyện - Lê Đại Lợi kết luận các nội dung như sau:
1. Đánh giá chung:
UBND huyện xác định tầm quan trọng của công tác điều tra, rà soát, lập
danh sách, tổng hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai
đoạn 2022 - 2025 nhằm phản ánh chính xác thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo
hiện tại trên địa bàn huyện; đồng thời, là cơ sở dữ liệu để xây dựng kế hoạch và
triển khai thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và
phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn
huyện đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
Trong quá trình triển khai công tác điều tra, rà soát trên địa bàn huyện
mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, thời tiết
không thuận lợi (mưa lớn kéo dài nhiều ngày) đã làm ảnh hưởng đến tiến độ
tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn các xã. Tuy nhiên, với
sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền và đặc biệt là lực lượng
cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác điều tra khảo sát. Các địa phương
đã triển khai đồng bộ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo
đa chiều đảm bảo theo các quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày
27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 –
2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ; Thông tư hướng dẫn số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ
LĐ-TB&XH; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện về

tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn
huyện, giai đoạn 2022 – 2025.
Đến thời điểm hiện tại, 13/13 xã, thị trấn đã thực hiện đúng quy trình, cơ
bản hoàn thành các nội dung theo lộ trình tại Kế hoạch 169/KH-UBND ngày
14/09/2021 của UBND huyện đã đề ra.
2. Nhiệm vụ trong thời gian tới
Để công tác tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn
huyện được tiến hành đảm bảo về tiến độ thời gian và theo đúng quy định, yêu
cầu của cấp trên; UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và
thành viên ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:
2.1. UBND các xã, thị trấn:
- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nhanh chóng các nội dung chưa
hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định. Trong công tác điều tra, khảo sát cần
đảm bảo tính chính xác, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng và phù hợp với
tình hình thực tế tại địa phương.
- Quá trình thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy trình rà soát theo yêu cầu
tại Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện; thực hiện
nghiêm túc công tác tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát và niêm yết
thông báo công khai.
- Đối với UBND các xã đã thống nhất về số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo:
thực hiện hoàn chỉnh các biểu mẫu theo đúng quy định và chuyển về phòng LĐTB& XH để thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ.
- Các xã hiện nay chưa thống nhất số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo (gồm
các xã: Tà Long, Đakrông, Mò Ó, Hướng Hiệp): đề nghị lãnh đạo UBND các xã
tăng cường công tác chỉ đạo, tiếp tục tập trung lực lượng tiến hành điều tra khảo
sát đảm bảo hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đã đề ra.
- Báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát gửi về UBND huyện (qua Phòng
LĐ-TB&XH huyện) trước ngày 19/11/2021.
2.2. Các thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo : Căn
cứ theo địa bàn được phân công phụ trách chủ động phối hợp với các xã, thị trấn
đẩy nhanh tiến độ rà soát và hoàn thành các biểu mẫu theo đúng quy định; đặc
biệt quan tâm hỗ trợ đối với các xã hiện nay chưa thống nhất về số liệu.
2.3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:
- Tham mưu UBND huyện báo cáo Sở LĐ-TB&XH về kết quả sơ bộ công
tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn
huyện; Hoàn thành trước ngày 05/11/2021.
- Thông báo thời gian thẩm định cụ thể đối với từng xã về kết quả chính
thức tổng rà soát nhằm giúp các xã, thị trấn chủ động trong việc hoàn chỉnh hồ
sơ theo yêu cầu (bố trí thẩm định các xã đã thống nhất về số liệu trước);

- Hoàn thành Báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát trước ngày
01/12/2021; phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu UBND
huyện bố trí lịch họp thông qua kết quả chính thức.
UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
biết để thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND huyện;
- Chánh, các Phó VP;
- Các TV BCĐ rà soát HN, HCN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VX.
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