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KẾ OẠC
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Căn cứ 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 Th ng tư số 1 /TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động Thư ng binh và X hội hướng d n uy t nh à soát hộ nghèo hộ cận nghèo h ng
năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
Th ng tư 14/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thư ng binh và
X hội sửa đổi bổ sung một số điều của Th ng tư 1 /TT-BLĐTBXH
Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2019 của
UBND tỉnh Quảng Ninh Rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo cuối năm 2019 theo
chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà ban hành Kế hoạch à soát hộ nghèo hộ
cận nghèo cuối năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai
đoạn 2016-2020 t ên địa bàn huyện như sau:
I. MỤC ĐÍC , ÊU CẦU
1. Mục đích:
- Xác định lập danh sách phân loại chính xác đầy đủ số liệu th ng tin c
bản về hộ nghèo hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của
Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh
x hội t ên địa bàn huyện năm 2020.
- Giúp cấp ủy và chính uyền các cấp đánh giá đúng thực t ạng hộ nghèo
hộ cận nghèo của từng địa phư ng từ đó có giải pháp đẩy mạnh phát t iển kinh tế
- x hội thực hiện chư ng t nh giảm nghèo và các chính sách an sinh x hội góp
phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.
2. êu cầu:
- C ng tác à soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2019 phải có sự l nh đạo
chỉ đạo của cấp ủy chính uyền và sự vào cuộc của hệ thống chính t ị ở địa
phư ng c sở và sự tham gia của người dân.
- Phải căn cứ tiêu chí của chuẩn hộ nghèo hiện hành à soát từ khu dân cư
t ực tiếp đối với từng hộ gia đ nh kế thừa các chỉ tiêu và kết uả đ sử dụng
t ong cuộc à soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2019.

- Rà soát từ th n bản khu phố t ực tiếp đối với từng hộ gia đ nh đảm bảo
chính xác khách uan khoa học c ng khai dân chủ đúng uy t nh đúng đối
tượng đúng thực t ạng kh ng t ùng lặp bỏ sót đối tượng tạo được sự đồng
thuận của người dân.
- Việc à soát xác định hộ nghèo hộ cận nghèo phải thực hiện đảm bảo
đúng uy t nh phư ng pháp cách thức tiến hành à soát phân loại các đối tượng
nghèo theo hướng d n tại Th ng tư số 1 /2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016
của Bộ Lao động - Thư ng binh và X hội (sau đây gọi tắt là Th ng tư số
17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016) Th ng tư 14/TT-BLĐTBXH ngày
26/9/2018 của Bộ Lao động - Thư ng binh và X hội sửa đổi bổ sung một số
điều của Th ng tư 1 /TT-BLĐTBXH và Hướng d n của Sở Lao động - Thư ng
binh và X hội.
- Việc tổ chức họp dân thống nhất kết uả à soát hộ nghèo cận nghèo phải
đảm bảo chính xác khách uan khoa học c ng khai dân chủ có sự tham gia của
các cấp các ngành hội đoàn thể và của cộng đồng người dân nh m xác định
đúng đối tượng kh ng bị t ùng lặp sót phản ánh đúng thực t ạng đời sống của
người dân.
- Kết thúc cuộc à soát từng th n bản khu phố x thị t ấn phải xác định
được chính xác số hộ nghèo hộ cận nghèo t ên địa bàn lập một danh sách duy
nhất về hộ nghèo hộ cận nghèo để theo dõi uản lý các x thị t ấn phải xác
định được tỷ lệ hộ nghèo nguyên nhân nghèo … của địa phư ng m nh thu thập
và cập nhật th ng tin hộ nghèo hộ cận nghèo vào phần mềm uản lý để hoàn
thiện hệ thống c sở dữ liệu về hộ nghèo của Huyện Tỉnh và Quốc gia.
II. ỘI U G RÀ SOÁT
1. Phạm vi, đối tượng:
Toàn bộ các hộ gia đ nh thực tế thường t ú t ên địa bàn huyện từ 6 tháng
t ở lên (tính đến thời điểm à soát)
2. Phương pháp rà soát
Kết hợp các phư ng pháp như: thực hiện à soát th ng ua các phư ng
pháp đánh giá chấm điểm tài sản thu thập th ng tin đặc điểm điều kiện sống của
hộ gia đ nh để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch
vụ x hội c bản của hộ nghèo hộ cận nghèo theo uy t nh được hướng d n tại
Th ng tư số 1 /2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Th ng tư 14/TTBLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động Thư ng binh và X hội sửa đổi bổ
sung một số điều của Th ng tư 1 /TT-BLĐTBXH.
3. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo
- 16/16 x thị t ấn thực hiện à soát xác định hộ nghèo hộ cận nghèo theo
chuẩn nghèo ui định tại 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 (Phụ lục 01).

- Đối với việc xác định hộ gia đ nh làm n ng nghiệp lâm nghiệp ngư
nghiệp và diêm nghiệp có mức sống t ung b nh thực hiện à soát khi có đề nghị từ
hộ gia đ nh (theo ui định tại Th ng tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng
03 năm 2016 của Bộ Lao động - Thư ng binh và X hội)
4. Quy trình rà soát và công cụ rà soát:
Các bước à soát được uy định tại Th ng tư số 1 /2016/TT-BLĐTBXH
ngày 28/6/2016, Th ng tư 14/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động Thư ng binh và X hội sửa đổi bổ sung một số điều của Th ng tư 1 /TTBLĐTBXH và Hướng d n của Sở Lao động - Thư ng binh và X hội.
5. Phúc tra kết quả rà soát
T ong uá t nh tổ chức thực hiện nếu có ý kiến khiếu nại của người dân
về kết uả à soát chưa phản ảnh sát thực tế Ban chỉ đạo à soát huyện tổ chức
phúc t a lại kết uả à soát hộ nghèo hộ cận nghèo ở những địa bàn cần thiết
th ng báo c ng khai để nhân dân biết t ước khi Uỷ ban nhân dân cấp x làm thủ
tục c ng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo t ên địa bàn.
6. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo
Toàn bộ th ng tin về đặc điểm hộ nghèo hộ cận nghèo (phiếu C) sau khi
các địa phư ng tổng hợp xong kết uả theo số hộ nghèo hộ cận nghèo chính thức
của địa phư ng sẽ là căn cứ để hoàn thiện c sở dữ liệu hộ nghèo hộ cận nghèo
năm 2019.
III.TIẾ ĐỘ T ỰC

IỆ VÀ BÁO CÁO

1. Tiến độ thực hiện
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo cấp x bố t í lực lượng à soát và tập huấn
hướng d n việc à soát tới các à soát viên th n/bản/khu phố. Thời gian hoàn
thành xong t ước ngày 25/9/2019;
- Các x thị t ấn tổ chức à soát hộ nghèo hộ cận nghèo t ên địa bàn (theo
quy trình rà soát) tổng hợp kết uả à soát về Ban chỉ đạo huyện t ước ngày
31/10/2019.
- UBND huyện tổng hợp báo cáo kết uả à soát s bộ (gồm số hộ và tỷ lệ
của hai nhóm đối tượng nghèo và cận nghèo) về Sở Lao động – Thư ng binh và
X hội t ước ngày 10/11/2019.
- Ban chỉ đạo huyện thẩm định kết uả à soát tổng hợp t nh L nh đạo Ủy
ban nhân dân huyện phê duyệt kết uả à soát báo cáo kết uả à soát chính thức
về Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh ( ua Sở Lao động - Thư ng binh và X hội),
đồng thời hướng d n Ban chỉ đạo cấp x lập danh sách uản lý và làm thủ tục
c ng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2019 theo uy định. Thời gian hoàn
thành xong t ước ngày 20/11/2019.
* Trong quá trình các địa phương tổ chức tập huấn, rà soát, các cơ quan
thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện và các cơ quan liên quan có trách
nhiệm kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương được phân công.

2. Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát
- Kết uả à soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2019 được tổng hợp báo
cáo theo m u biểu do Bộ Lao động - Thư ng binh và X hội ban hành kèm theo
Th ng tư số 1 /2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Hướng d n của Sở Lao
động - Thư ng binh và X hội và Th ng tư 14/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018
của Bộ Lao động Thư ng binh và X hội sửa đổi bổ sung một số điều của Th ng
tư 1 /TT-BLĐTBXH
IV. KI

P Í ĐIỀU TR

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí cân đối cho hoạt động giám sát đánh
giá thuộc Chư ng t nh ục tiêu uốc gia giảm nghèo đ được phân bổ giao
trong dự toán ngân sách năm 2019.
V. TỔ C ỨC T ỰC

IỆ

1. Phòng ao động Thương binh và X hội:
Là c uan thường t ực Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện chủ t t iển
khai hướng d n thực hiện Kế hoạch này cụ thể:
- Chuẩn bị tài liệu tập huấn hướng d n thống nhất m u biểu thực hiện
điều t a t ên địa bàn
- Phối hợp với các c uan có liên uan chỉ đạo đ n đốc kiểm t a giám
sát việc thực hiện à soát khảo sát phân loại xác định định hộ nghèo hộ cận
nghèo t ên địa bàn.
- Tổng hợp tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt hộ nghèo hộ cận
nghèo t ên địa bàn và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo uy định; Chỉ đạo kiểm
t a đ n đốc các x thị t ấn cập nhật kết uả dữ liệu điều t a à soát hộ nghèo hộ
cận nghèo t ên địa bàn.
- T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu
t ách nhiệm về tiến độ kết uả điều t a à soát hộ nghèo tại x Quảng Thành.
2. Chi cục Thống kê huyện
- Phối hợp cung cấp cho Phòng Lao động - Thư ng binh và X hội các
th ng tin số liệu liên uan đến cuộc à soát: m vùng địa phư ng các số liệu về
dân số số hộ dân cư t ên địa bàn … để làm c sở tính tỷ lệ hộ nghèo hộ cận
nghèo và phục vụ xây dựng c sở dữ liệu sau à soát.
- Phối hợp với Phòng Lao động - Thư ng binh và X hội t ong uá t nh
t iển khai thực hiện và kiểm t a giám sát hoạt động à soát khảo sát xác định hộ
nghèo hộ cận nghèo t ên địa bàn huyện.
3. y ban MTTQ huyện
T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu
t ách nhiệm về tiến độ kết uả rà soát hộ nghèo tại thị trấn Quảng à.
4. Phòng ông nghiệp và PT T

T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo tại x Quảng ong.
5. gân hàng Chính sách x hội
T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo tại xã Quảng Thịnh.
6. Phòng Giáo dục - Đào tạo
T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả rà soát hộ nghèo tại xã Quảng Phong.
7. Phòng

tế

T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo tại xã Đường oa.
8. Phòng Kinh tế -

ạ tầng

T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo tại x Phú ải.
9. Phòng Tư pháp
T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo tại x Quảng Điền.
10. Phòng Tài Chính - Kế hoạch
T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo tại x Quảng Trung.
11. Văn phòng

Đ

-U

huyện

T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo tại x Quảng Sơn.
12. Đoàn thanh niên CS HCM
T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo tại x Quảng Đức.
13.

ội ông dân

T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo tại x Quảng Minh.
14.

ội iên hiệp phụ nữ

T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo tại x Quảng Chính.
14.

ội Cựu chiến binh

T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo tại x Quảng Thắng.

15. iên đoàn ao động huyện
T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo tại xã Cái Chiên.
16. Phòng ội vụ
T ực tiếp tham gia đ n đốc kiểm t a việc t iển khai thực hiện và chịu t ách
nhiệm về tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo tại xã Tiến Tới.
17. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Phối hợp với Phòng Lao động - Thư ng binh và X hội đẩy mạnh c ng tác
tuyên t uyền nâng cao nhận thức về vai t ò t ách nhiệm của các cấp uỷ đảng
chính uyền và của người dân về tầm uan t ọng ý nghĩa cuộc à soát hộ nghèo
hộ cận nghèo năm 2018 t ên địa bàn toàn huyện.
18. y ban nhân dân cấp x
- Ủy ban nhân dân các x thị t ấn xây dựng kế hoạch hướng d n bố t í
lực lượng điều t a viên cấp th n bản khu phố t ực tiếp thực hiện à soát hộ
nghèo hộ cận nghèo t ên địa bàn.
- Phổ biến tuyên t uyền mục đích yêu cầu của việc à soát hộ nghèo hộ
cận nghèo cho toàn thể nhân dân t ên địa bàn
- Tổ chức lực lượng à soát hộ nghèo hộ cận nghèo và tổ chức họp dân cư
(th n bản khu phố) bảo đảm c ng khai dân chủ có sự tham gia của các cấp
ngành đoàn thể và người dân chống bệnh thành tích uan liêu kh ng phản ánh
đúng thực t ạng nghèo của địa phư ng
- 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 uả
à soát chính thức. T ên c sở kết uả à soát Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp x
uyết định c ng nhận và chỉ đạo tổ chức việc cấp giấy chứng nhận hộ nghèo hộ
cận nghèo cho hộ nghèo hộ cận nghèo t ên địa bàn; báo cáo kết uả để Ủy ban
nhân dân huyện tổng hợp và có ý kiến thẩm định;
- Cập nhật th ng tin về hộ nghèo hộ cận nghèo làm c sở thực hiện các
chính sách an sinh x hội và đánh giá kết uả thực hiện mục tiêu giảm nghèo;
- Lưu giữ toàn bộ hồ s (biên bản họp b nh xét và các phiếu à soát …) của
các th n khu dân cư về c ng tác à soát hộ nghèo hộ cận nghèo lập danh sách
uản lý hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo tại địa phư ng.
Các ngành thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Ủy ban nhân dân
các x thị t ấn chủ động t iển khai thực hiện theo kế hoạch chịu t ách nhiệm về
tiến độ kết uả à soát xác định hộ nghèo báo cáo kết uả về BCĐ của huyện
(thông qua Phòng Lao động - Thư ng binh và X hội) để tổng hợp phê duyệt báo
cáo theo uy định
T ong uá t nh thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh các đ n vị phản
ánh kịp thời về Phòng Lao động - Thư ng binh và X hội (theo số điện thoại
0203.879.225, email: phongldtbxh.hh@quangninh.gov.vn) để chủ động phối hợp

cùng giải uyết hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân huyện giải uyết theo thẩm
uyền./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c)
- Sở Lao động TB XH (b/c);
- TT Huyện ủy TT HĐND-UBND (b/c);
- CT các PCT UBND huyện(b/c)
- Các ngành thành viên BCĐ giảm nghèo huyện
- UBND các x thị t ấn
- Lưu.
Người ký: Phòng Lao động
- Thương binh và Xã hội
Chức vụ: Trưởng phòng
Thời gian ký: 19.08.2019
16:23:29 +07:00
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Người ký: Ủy ban Nhân
dân
Thời gian ký:
22.08.2019 09:26:24
+07:00

Trần Đức ũng

P Ụ ỤC 01
Phân loại hộ gia đình theo chuẩn nghèo Trung ương giai đoạn 2016-2020
(Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ)

Nhóm

1

2

3

1

T U

ẬP Ì

QU

(đồng/người/tháng)

Số điểm phiếu

tương ứng1

Nông thôn

Thành thị

Nông thôn

Thành thị

Từ 120
t ở xuống

Từ 140
t ở xuống

Từ đủ 700.000 đồng t ở
xuống

Từ đủ 900.000 đồng t ở
xuống

T ên 00.000 đồng đến
1.000.000 đồng
Đồng thời có từ 3 chỉ
số thiếu hụt trở lên

T ên 900.000 đồng đến
1.300.000 đồng
Đồng thời có từ 3 chỉ
số thiếu hụt trở lên

T ên 00.000 đồng đến
1.000.000 đồng
Đồng thời có dưới 3 chỉ
số thiếu hụt

T ên 900.000 đồng đến
1.300.000 đồng
Đồng thời có dưới 3 chỉ
số thiếu hụt

T ên 1.000.000 đồng
đến 1.500.000 đồng

T ên 1.300.000 đồng
đến 1.950.000 đồng

Trên 120
đến 150

Trên 150
đến 191

T ên 140 đến
175

T ên 5 đến
218

Số điểm tư ng ứng với các mức thu nhập do Bộ Lao động - TB&XH và Tổng cục Thống kê uy định.

C UẨ
Ộ
G ÈO, Ộ
CẬ
G ÈO,
Ộ CÓ MST

Ộ G ÈO

Ộ CẬ
NGHÈO
Ộ CÓ MỨC
SỐ G
TRUNG
BÌNH

