
        UBND TỈNH CAO BẰNG                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 VÀ XÃ HỘI                  
 

    Số:                /KH-SLĐTBXH                   Cao Bằng, ngày    tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021;  

tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và xác định  

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

giai đoạn 2022-2025 tại huyện Thạch An 

 

  

 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; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu 

báo cáo; 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan thường trực Chương trình 

xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2021; tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và xác định 

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

2022-2025 tại huyện Thạch An, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: kiểm tra, kịp thời phát hiện các sai sót trong 

việc đánh giá tình hình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 tổng rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và xác định hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, giúp địa 

phương thực hiện việc rà soát kết quả đảm bảo, chính xác, công khai, minh bạch.  

 II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra tình hình chấp hành bộ quy trình thủ tục theo quy định tại 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 và Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao 



 2 

động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu 

báo cáo (kiểm tra tại cấp xã và 1 số hộ dân). 

 2. Kiểm tra thực tế tại 1 số hộ dân về kết quả rà soát (làm việc với Trưởng 

xóm và hộ dân). 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội: 02 người. 

b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  huyện 

- 01 chuyên viên tham gia cùng đoàn. 

c) Các xã được chọn kiểm tra (kiểm tra tình hình thực tế tại 1 số hộ dân) 

- Thường trực UBND xã; 

- Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Trưởng xóm; 

- 1 số hộ dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

3. Thời gian: Từ ngày 23/11/2021-26/11/2021 

4. Địa điểm:  

- Kiểm tra trực tiếp tại 04 xã: Kim Đồng, Thái Cường, Minh Khai, Quang 

Trọng; 

- Kiểm tra thực tế tại 1 số hộ nghèo, hộ cận nghèo do đoàn chọn. 

IV. KINH PHÍ: Thực hiện từ nguồn kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2021 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 được cấp tại 

Quyết định số 1834/QĐ-UBND Ngày 08 tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng  về việc giao dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2021. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các tài liệu liên quan đến 

các nội dung kiểm tra, phiếu rà soát. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch An bố trí cán bộ 

tham gia cùng đoàn kiểm tra; 
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3. UBND các xã: Kim Đồng, Thái Cường, Minh Khai, Quang Trọng chuẩn 

bị các thủ tục liên quan đến tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-

2025 và bố trí cán bộ làm việc với đoàn kiểm tra. Sau khi kiểm tra thủ tục xong tại 

cấp xã sẽ thực hiện kiểm tra thực tế tại 1 số hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

4. Kết thúc kiểm tra tại xã, đoàn kiểm tra lập biên bản kết quả kiểm tra, có 

xác nhận của UBND xã, để tổng hợp báo cáo chung cho cả đợt kiểm tra./. 

 
  Nơi nhận:                                                                    
- UBND huyện: Thạch An; 

- UBND tỉnh: báo cáo; 

- Phòng LĐTBXH các huyện Thạch An; 

- UBND các xã: Kim Đồng, Thái Cường, Minh 

Khai, Quang Trọng; 

- Lưu:  VT, KH-TC, BTXH. 

 

 

 

       GIÁM ĐỐC 
     

      

 

 

 

 

            Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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