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KẾ HOẠCH  

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

và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp  

có mức sống trung bình năm 2021 

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND, ngày 24/9/2021 của UBND 

tỉnhvề việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021; Công văn số 1580/CV-

BCĐ ngày 24/9/2021 của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 

2021 - 2025 về việc đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức 

sống trung bình năm 2021; Công văn số 1724CV-BCĐ ngày 14/10/2021 của 

Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021 – 2025 về việc tổng hợp 

báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021.  

Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Lãng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Kiểm tra và giám sát, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 

2021. 

 2. Đoàn kiểm tra sẽ phối hợp cùng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội 

– Dân tộc huyện trực tiếp xuống cơ sở để nắm thực trạng triển khai, tình hình 

khó khăn, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

có mức sống trung bình năm 2021 tại các xã trên địa bàn huyện.  

II. PHẠM VI, THÀNH PHẦN KIỂM TRA   

1. Đơn vị kiểm tra, giám sát 

Thực hiện kiểm tra, giám sát tại huyện Văn Lãng. Đoàn kiểm tra giám sát 

từ 2- 3 xã. Địa bàn kiểm tra, giám sát do Đoàn kiểm tra, giám sát phối hợp cùng 

huyện lựa chọn. 

2. Các thành viên kiểm tra giám sát  

2.1. Cấp tỉnh gồm: Lãnh đạo Ban Dân tộc và chuyên viên Phòng Nghiệp 

vụ Ban Dân tộc; Lãnh đạo và chuyên viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
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2.2. Cấp huyện mời:  

- Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và một 

số thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 -2025 

của huyện. 

- Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện, và 

cán bộ trực tiếp theo dõi công tác giảm nghèo.  

2.3. Cấp xã: Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 -

2025 cấp xã và một số Trưởng thôn (điều tra viên). 

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN. 

1. Nội dung kiểm tra, giám sát 

- Kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định 

hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021. 

theo Kế hoạch số 177/KH-UBND, ngày 24/9/2021 của UBND tỉnhvề việc rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2021.  

- Yêu cầu báo cáo phục vụ kiểm tra tại huyện, cụ thể: 

Báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện và đánh giá sơ bộ về công 

tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 (có số liệu). Nêu những khó khăn, 

thuận lợi và kiến nghị, đề xuất. 

- Yêu cầu báo cáo phục vụ kiểm tra tại các xã, cụ thể: 

Báo cáo đánh giá sơ bộ về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 

2021 (có số liệu). Nêu những khó khăn, thuận lợi và đề xuất. 

2. Thời gian: Thực hiện từ  ngày 18/10/2021 đến khi kết thúc điều tra rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2021. 

Cụ thể: Ngày 25 tháng 10 năm 2021, kiểm tra tại huyên Văn Lãng. 

Lưu ý: Trường hợp có sự thay đổi, Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ thông báo 

bằng điện thoại trước 01 ngày. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc 

- Phòng Nghiệp vụ: Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, báo cáo kết 

quả kiểm tra; 

- Văn phòng: Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện, hậu cần  phục vụ cho 

đoàn kiểm tra. 
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2. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Văn Lãng 

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra lựa chọn xã được kiểm tra, chuẩn bị các hồ 

sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát. 

- Báo cáo công tác công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021, 

đánh giá thực trạng và khả năng giảm nghèo của huyện. Những khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất. 

3. UBND các xã được kiểm tra, giám sát (do huyện lựa chọn) 

- Bố trí địa điểm làm việc và mời các thành phần liên quan làm việc với 

đoàn kiểm tra,  

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Dân tộc về công tác rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2021. Trong quá trình thực hiện có vướng 

mắc đề nghị phản ánh về Ban Dân tộc (qua Phòng nghiệp vụ, Ban Dân tộc), điện 

thoại 0969158299 để xem xét, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                
- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- UBND huyện Văn Lãng (P/h); 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT  huyện Văn Lãng; 

- Các Phòng chuyên môn thuộc Ban; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 

 


		2021-10-18T16:58:52+0700


		2021-10-18T17:02:23+0700




