
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TH! XA CTA LO Dôc lap - Tur do - Hanh phiIc 

S: /KH-UBND Cira Lô, ngày tháng nám 2021 

KE HOACH 
Ting rà soát h nghèo, h cn nghèo du k)T theo chun nghèo da chiu giai 
dotn 2022-2025 và hi có mfrc sng trung bInh trên dla  bàn thi xã Ctra Lô 

Thçrc hiên Nghj djnh s 07/2021/ND-CP ngày 27/01/2021 cüa ChInh phü 
quy djnh chuân nghèo da chiêu giai doan 2021-2025; Quy& djnh s 24/2021/QD-
TTg ngày 16/7/2021 cüa Thu tithng ChInh phü quy djnh quy trInh rà soát h 
nghèo, hO cn nghèo hang nàm và quy trInh xác djnh hO lam nông nghip, lam 
nghip, ngu nghip và diem nghip có mrc sang trung bInh giai don 2022-2025; 
Thông tu so 07/2021/TT-BLDTBXH ngày 18/7/2021 cüa BO Lao dng - TB&XH 
hurng dn phuo'ng pháp rà soát, phân '°ai hO nghèo, hO cn nghèo; xác djnh thu 
nhp cüa hO lam nông nghip, lam nghip, ngu nghip, diem nghip có mirc sang 
trung bInh giai dotn 2022-2025 và biu mu báo cáo. 

U ban nhân dan thj xã Cüa Lô ban hành K hotch tng rà soát hO nghèo, hO 
cn nghèo d.0 k theo chun nghèo da chiu giai doan  2022-2025 và hO lam nông 
nghip, ngu nghip có mti'c sang trung bInh (g9i tt là hO có muc sng trung bInh) 
trên dja bàn thj xä, nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Mijc dích 
- Xác djnh và 1p danh sách hO nghèo, hO cn nghèo, hO có m1rc sng trung 

bInh trên phtm vi toàn thj xâ d djnh huó'ng xây drng giâi pháp th%rc hin các 
chInh sách an sinh xã hOi  trong giai doçtn 2022-2025. 

- Xây dirng co sâ dCr 1iu v t l hO nghèo, hO cn nghèo và các dc dim 
cia hO nghèo, ho cn nghèo phic vi cho vic quàn 1 hO nghèo, ho cn nghèo; 
giám sat, dánh giá chuo'ng trInh giàm nghèo ben vftng giai dioan 2022-2025. 

- Giüp các dja phuo'ng trong tinh thirc hin lng ghép chuong trInh giãm 
nghèo vâi các chuong trInh phát triên kinh tê - xã hOi  trén dja bàn. 

A 2. Yeu cau 
- Vic rà soát hO nghèo, ho cn nghèo, hO Co müc sang trung bInh phài duçc 

thirc hin tü kMi; dam báo dan chü, cong khai, minh bach, CO sir tham gia cüa các 
cap, các ngành vâ cüa ngithi dan. Triên khai thrc hin dung quy trInh, xác djnh 
dung dOi tung, không b tring lap, bO sot, phán ánh dung th.rc trng hO nghèo, ho 
cn nghèo trên dja bàn. 
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- Lrc lirçing rà soát viên phái là ngithi dã tham gia tp hun, có hiu bit tInh 
hInh dan cu tai  dja bàn và trirc tip dn phông van, thu thp thông tin cUa tüng h 
dê phán ánh dung tInh hInh thu nhp và thiu hiit các djch vi xà hi co bàn cUa h 
theo các tiêu chI quy djnh ti phiêu diu tra. 

- Kt thüc rà soát, trng khi phài xác djnh duçic chInh xác s h nghèo, h 
can nghèo, 1p danh sách v h nghèo, h can  nghèo trInh cp có th.m quyn thm 
djnh, phé duyt, luu giQ', theo dôi, quàn l. Các phumg xác djnh ducic t l h 
nghèo, h can  nghèo và các dc dim cüa h nghèo, can  nghèo phiic vi cho vic 
quân 1 h nghèo, h can  nghèo và thirc hin các chInh sách an sinh xâ hi, giâm 
nghèo giai don 2022-2025. 

- Kt qua tng rà soát h nghèo, h can  nghèo du kST cüa các phung phài 
báo cáo UBND thj xã (qua Phông Lao dng - Thrnmg binh và Xã hi) d tng hçip 
và báo cáo Sâ Lao dng - Thuong binh và Xã hi dy dü, dung ni dung, kjp thi 
gian theo quy djnh. 

II. DO! TIXçNG, PHM VI 

1. Di tirçrng rà soát: Tt Ca CC h gia dInh dang cu trü trên dja bàn thj xã 
Cira Lô gôm: 

- H gia dInh thuc danh sách h nghèo, h can  nghèo do UBND các 
phrnng dang quán l ti thxi dim rà soát; 

- H gia dInh có Giy d nghj rà soát h nghèo, h can  nghèo; 

- H gia dInh lam vic trong các linh vrc nông nghip, ngu nghip có Giy 
d nghj xác nhan h có muc sng trung bInh. 

2. Phm vi rà soát: Toàn bO các phung trén dja bàn thj xã Cua Lô. 

III. PHIJ'€NG PHAP VA TIEU CHI iA SOAT 

1. Phirong pháp rà soát h nghèo, h cn nghèo là phuang pháp kháo sat 
thu thp thông tin cüa hO gia dInh d uc lucmg thu nhp và xác djnh muc dO thiêu 
hiit các djch vi xâ hOi  cci bàn cUa hO nghèo, hO can nghèo bão dam phü hp vâi 
chun nghèo theo quy dnh tai  Diêu 3 Nghj djnh so 07/2021/ND-CP ngày 
27/01/2021 cüa ChInh phü quy djnh chuân nghèo da chiêu giai dotn 2021-2025. 

2. Phirong pháp xác djnh hO  lam nông nghip, ngtr nghip có mile sng 
trung bInh là phuang pháp xác djnh thu nhp cüa hO gia dinh trong vông 12 tháng 
truóc thôi dim rà soát, không tInh khoân trç cap hoc trg giüp xä hOi  tir ngan sách 
nhà nrncc vào thu nhap cua hO gia dInh. 

3. Tiêu chI phân Ioi hO  nghèo,  hO  cn nghèo theo chun nghèo da chiu 
giai don 2022-2025 

a) Khào sat, thu thap  thông tin cña hO gia dInh, tInh dim, tng hçp dim 
theo Ph lc III và Phii içic IV ban hành kern theo Thông tu so 07/2021/TT- 
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BLDTBXH d i.thc li.rcng thu nhp và xác djnh mirc d thiu hit các dch v11 xã 
hi cci bàn cüa h nghèo, h cn nghèo nhu sau: 

- V müc thu nhp bInh quân du ngi.thi (g9i là dim A): 175 dim tiicYng 
duang vi9i mrc thu nhp bmnh quân du ngu?i 2.000.000 dng/ngiii/tháng. 

- V müc d thiu hiit djch vi xâ hi co bàn (g9i là dim B): 10 diem tuong 
duo'ng vOi 01 chi s do 1umg m1c d thiu h%lt djch vii xà hi cci bàn. 

b) Phân 1oi h nghèo, hO cn nghèo 

- HO nghèo: hO có dim A 175 dim vàB 230 dim 

- HO cn nghèo: hO có dim A 175 dim và B <30 dim 

4. Xác dnh  thu nhp cüa h có mu'c sng trung bInh 

Vic xác djnh thu nhp cüa ho gia dInh lam nông nghip, ngii nghip có mirc 
sang trung bInh quy djnh tai  khoân 2 diu 6 Quy& dnh s 24/2021/QD-TTg ngày 
16/7/2021 cüa Thu ttthng ChInh phü thirc hin theo "Phiu khào sat, xác djnh thu 
nhp cüa hO gia dInh lam nông nghip, lam nghip, ngi.r nghip và diem nghip có 
mirc sng trung bInh" tai  Phi,i 1iic VIII ban hành kern theo Thông tu s 
07/2021/TT-BLDTBXH. 

IV. TRiNH TTJ', NQI DUNG THçC HIN 
1. Cong tác chun bi 

b) Cá'p thj xã. 

- Thành lap Ban chi dao  rà soát ho nghèo, hO cn nghèo cp tM xâ. 

- Xây dirng k hoach  tng rà soát ho nghèo, ho cn nghèo du k' theo chun 
nghèo da chiu giai dotn 2022-2025 và hO có mirc song trung bInh trên dja bàn th 
xa. 

- Thành 1p bo phn giám sat viên, giüp vic cho BCD rà soát cp thj xã; 

- T chüc in n tài lieu: k hotch trin khai, mu phiu rà soát, tài lieu hithng 
dn và h thng biu tng hçip kt qua rà soát ho nghèo, ho cn nghèo các cp 
(khi, phuing và thj xà) phic v1i cho cong tác rà soát. 

- T chi'irc tp hun, huàng dn quy trInh và bo cOng cii rà soát cho bO phn 
giám sat viên cp th xà và rà soát viên a phuèng và a khôi. 

- Chi dao  t chüc rà soát ho nghèo, ho cn nghèo và xác djnh hO có müc 
sOng trung bInh trên dja bàn, theo dOi, kim tra, huang dan, dOn dc thirc hin. 

c) Cá'p phit&ng. 

- Thành 1p Ban chi dao  rà soát hO nghèo, ho cn nghêo cp phuang. 

- Xây drng và trin khai thirc hin k hotch tng rà soát ho nghèo, ho cn 
nghèo du kS'  theo chun nghèo da chiu giai don 2022-2025 và hO có müc song 
trung bInh trên dja bàn. 
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- Ph bin, tuyên truyn mvc  dIch, nghTa, yêu cu cUa cong tác rà soát hO 
nghèo, hO cn nghèo trên các phuang tin truyn thông; chü dng phát hin hO gia 
dinh gp khó khan, biên c6 rüi ro d huàng dn hO gia dInh dang k rà soát. 

- T chüc 1irc luqng rà soát viên thrc hin cOng tác rà soát hO nghèo, hO cn 
nghèo i phisông và khi. 

- T chrc thrc hin rà soát hO nghèo, hO cn nghèo, ho có müc sOng trung 
bInh trên dja bàn theo huérng dan, chi do cüa Ban Chi dio cap thj xâ va báo cáo 
kt qua rà soát theo k hoach  d ra. 

2. Quy trInh rà soát hO nghèo,  hO  cn nghèo 

2.1. Lp danh sách ho gia dInh cn rà soát 

Ban Chi dao  rà soát cp phu&ng chü trI, pMi hcip vôi khi và rà soát viên 1p 
Danh sách ho gia dInh cn rà soát theo Phi 1iic I ban hãnh kern theo Thông tu s 
07/202 1/TT-BLDTBXH gm: 

- HO gia dInh thuOc danh sách ho nghèo, ho cn nghèo do UBND cp xà 
dang quãn 1 ti thi dim rà soát. 

- Di vi HO gia dInh có giy d nghj rà soát ho nghèo, hO cn nghèo theo 
Mu sO 01 ban hành kern theo Quyêt djnh so 24/2021/QD-TTg, 1p danh sách và 
sir d%lng phiu A ban hành kern theo Thông tu sO 07/2021/TT-BLDTBXH d nhn 
dng nhanh d.c diem hO gia dInh. Truô'ng hçip có ththi 04 tiéu chI tir cOt  01 den cOt 
09 thI dua vào danh sách ho gia dInh cn rà soát. 

2.2. To chirc rà soát, phân 1oi ho gia dInh 

Ban chi dao  rà soát cp phuèng chü trI, phi hçip vth tru&ng khi và rà soát 
viên t chüc rà soát phiu B - Rà soát thông tin ho gia dInh ban hành kern theo 
Thông tu s 07/2021/TT-BLDTBX}1 di vth nhttng ho trong danh sách can rà soát 
dã duçic lap. 

Phiu B gm 2 phn: 

- Phn B 1 thu thp thông tin chung v ho gia dInh; 

- Phn B2 thu thp các thông tin ho gia dInh d xác djnh mi.c thiu ht djch 
vii xà hOi  co bàn: vic lam, y t, giáo diic, nhà a, nuâc sinh hoat và v sinh, tip 
cn thông tin; 

Sau khi thu thp thông tin ho gia dInh, tInh dim, tng hqp và phân 1oi ho 
gia dInh theo các nhóm: Nhóm ho nghèo, nhóm ho cn nghèo. 

2.3. To chrc h9p dan thng nht kt qua rà soát 

Thành phdn cuç5c hQp gim: Ban chi dio rà soát cp phu&ng, cong chüc dugc 
giao thim vii lam cong tác giãrn nghèo cp phuang, tru&ng khi (chü trI cuOc 
h9p), BI thu/phó bI thu Chi bO,  Chi  hOi  tru&ng các hOi,  BI thu Doán Thanh niên 
khi, rà soát viên và các ho trong khi. Mai dai  din Mtt trn T quc Vit Narn 
cp phuang giárn sat. 
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Ni dung cu5c hQp. 

Ly kin thng nht cüa It nht 50% tng s ngui tham dir cuc h9p ye 
kêt qua dánh giá, tInh dim di vói các h gia dInh rà soát; danh sách h nghèo, h 
cn nghèo (nu có sai sot, nhm 1n). Tru&ng hçp kin thng nht duOi 50%, 
thirc hin rà soát 'ai  theo quy djnh. 

Biên bàn cuc h9p theo mu quy djnh tii Phii 1ic V ban hành kern theo 
Thông tu so 07/2021/TT-BLDTBXH duçic 1p thành 2 bàn, cO chü k cUa chü tn, 
thu k cuc hQp và dai  din cüa các h dan, oi bàn km khi và 01 bàn gui Ban 
chi dto rà soát cp phiRing. 

2.4. Niêm yát, thông báo cong khai 

a) Niêm yt cong khai kt qua rà soát h nghèo, h cn nghèo tai  nhà van 
hóa khôi và Tri sO UBNID cp phuing; thông báo qua dài truyn thanh cp 
phuOng trong thi gian 3 ngày lam vic. 

b) Trong thi gian niêm y&, thông báo cong khai, tnthng hçTp có khiu nai 
cüa ngrnYi dan, Ban Chi do rà soát cp phumg tO chirc phüc tra kêt qua rà soát 
theo dung quy trInh rà soát trong thi gian không qua 07 ngày lam vic, k tü ngày 
nhn dugc khiu ni; niêm yt cong khai kêt qua phüc tra ti nhà van hóa khi và 
Tr s0 UBND cp phu?ng trong thai gian 3 ngày lam vic. 

c) Ht th?yi htn hem yt cong khai và phüc tra, Ban Chi dto rà soát cp 
phuO'ng thng hçrp, báo cáo Chü tch UBND cp phu&ng v danh sách h nghèo, h 
cn nghèo theo Mu s 6.1 tai  Phii içtc VI ban hành kern theo Thông tu s 
07/202 1/TT-BLDTBXH. 

2.5. Báo cáo, xin kin cüa Chü tjch UBND cp thj xâ. 

a) Chü tjch UBND cp phumg báo cáo bang van bàn, g1ri Chü tjch UBNID 
cap thj xã v kt qua rà soát h nghèo, h c.n nghèo trên dja bàn. 

b) Trong thi gian 05 ngày lam vic, k tir ngày nhn duçc báo cáo cüa Chü 
tch UBNID cp phu&ng, Chü tjch UBND cp thj xâ có kin trã Ri btng vAn bàn. 

2.6. Cong then h nghèo, h cn nghèo 

Chü tjch UBND cp phu&ng tip thu kin cüa Chü tjch UBND cp thj xA, 
quyt djnh cong nhn danh sách h nghèo, h c.n nghèo trên dja bàn theo Mu s 
02 yà cp Giy chüng nhn cho h nghèo, h cn nghèo theo Mu sO 03 ban hành 
kern theo Quy& djnh so 24/2021/QD-TTg. 

3. Quy trInh xác dnh  h có mü'c sng trung blnh 

a) H gia dInh quy djnh ti khoàn 2 Diu 37 Lut Cu trü lam vic trong các 
linh v11c nông nghip, ngu nghip có giy dé nghj xác nhn h có rnuc song trung 
bIrth theo Mu s 01 ban hành kern theo Quyêt djnh sO 24/2021/QD-TTg, np trçrc 
tip hoc gui qua dumg bixu din dn Chü tjch UBND phumg. 
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b) Chü tjch UBND cp phuô'ng chi ctao Ban Chi dao  rà soát cp phumg th 
chüc xác djnh thu nhp cüa h gia dInh; niêm yet, thông báo cong khai kt qua tai 
trçi s& phung trong thôi gian 05 ngày lam vic, t chüc phüc tra trong thi gian 03 
ngày lam vic (neu có khiu nai)  và quyt djnh cong nhn h lam nông nghip, 
ngu nghip có mirc sng trung bInh theo Mu s6 02 ban hành kern theo Quyt djnh 
s 24/2021/QD-TTg trong th?yi han  15 ngày, kê t1r ngày bat dâu rà soát. Tnthng 
hp không dü dieu kin theo quy djnh, Chü tch UBND cp phung trá li bang 
vànbânvànêurOl do. 

c) Thñ gian xác dnh h lam nOng nghip, lam nghip, ngu nghip và diem 
nghip có müc sOng trung bInh thirc hin tir ngày 15 hang tháng. 

4. Tho'i gian rà soát, xác djnh và ting hçrp báo cáo kt qua rà soát h 
nghèo, h cn nghèo 

4.1 .Thi gian rà soát, xác djnh 

a) Th?i gian thirc hin: Tü ngày 01 tháng 9 närn 2021 dn ht ngày 14 tháng 
12 näm 2021. 

b) Thai dirn th chirc rà soát, xác djnh h nghèo, h cn nghèo tü ngày 15 
tháng9näm 2021 dnhtngày l4tháng 11 nàm 2021. 

4.2.Tông hçp, báo cáo k& qua 

a) Di vó'i cá'p khdi: 

- Lp danh sách h nghèo, h cn nghèo và tng hcip k& qua rà soát h 
nghèo, h cn nghèo theo các mu danh sách quy djnh tai  Ph%i ]yc I ban hânh kern 
theo Kê hoach nay. 

- Báo cáo UBND phithng trithc ngày 20/11/2021. 

b) Dó'i vái cd'pphzthng: 

- Tng hçp kt qua râ soát h nghèo, h cn nghéo tr báo cáo cüa khi theo 
các biu mu quy djnh tai  Phii içic II ban hành kern theo K hoach nay. 

- Báo cáo UBND thj xã trtthc ngày 30/11/202 1. 

c) Di vó'i cá'p thj xâ: 

- Tng hçip k& qua rà soát h nghèo, h cn nghèo tir báo cáo cüa các 
phuàrng theo các biu mu quy djnh tai  Phi 1c II ban hânh kern theo Kê hoach 
nay. 

- Báo cáo UBND tinh (qua Sâ Lao dng - TB&XH) truc ngày 10/12/202 1. 

V. KINH PHI THU'C Hh1N 
Kinh phi thirc hin K hoach thng râ soát h nghèo, h cQtn nghèo theo chun 

nghèo da chiu giai doan 2022-2025 và h có müc sOng trung bInh do ngân sách 
nhà nuóc dam bâo theo quy djnh cüa pháp lut v ngân sách nhà nuóc. 

VI. TO CH1C THTC HIN 
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1. Phông Lao dng - Thtro'ng binh và Xã hi chü trI, phi hçp các c quan 
lien quan có nhim vv: 

- Tham mtiu xây dmg, trin khai K hoch tng rà soát h nghèo, h ctn 
nghèo dâu k theo chun nghèo da chiu giai dotn 2022-2025 và h có müc sng 
trung bInh trén dja bàn thj xà. 

- To chirc Hi ngh quán trit và tp hun nghip vi rà soát h nghèo, hO cn 
nghèo, hO có mirc song trung bInh cho dOi  ngü can bO chü ch& cp th xã, cp 
phuèng. 

- Hu&ng dn, don dc, kim tra, theo dOi qua trInh rà soát cüa các phumg. 

- Tng hçp, tham muu UBND thj xà phê duyt kt qua rà soát hO nghèo, hO 
cn nghèo trén dja bàn thj xã và báo cáo So Lao dng - TB&XH theo quy djnh. 

- Phi hçp vOi PhôngTài chInh tham muu UBNID thj xã bô trI ngân sách 
phic v11 cong tác rà soát hO nghèo, hO cn nghèo, hO có müc song trung bInh. 

2. Phông Tài chInh chü trI, phi hçrp vOi Phông Lao dOng - Thuang binh và 
Xã hOi  tham muu UBND thj xà b trI ngân sách phiic viii cong tác rà soát hO nghèo, 
hO cn nghèo, ho có müc sng trung bInh; huOng dn và giám sat các phuOng, dcm 
vi lien quan trong vic quán l, sir dçing và quyêt toán kinh phi. 

3. Phong Y te chu tn, phoi hqp vo'i Phong Kinh te chi do, hi.rcmg dan cac 
phuèng trong vic tng hçip, báo cáo v hO lam nông nghip, ngu nghip có mi'rc 
sang trung bInh. 

4. Phông Van hóa- Thông tin chi dao  Trung tam Van hóa thông tin và 
Truyen thông thj xã và UBND các phuOng tuyên truyên rOng râi ye mic dIch, 
nghTa, yêu cu cüa vic tng rà soát ho nghèo, ho cn nghèo theo chun nghèo da 
chiu giai dotn 2022-2025 tOi nhân dan và các cp chInh quyên, nhât là cap 
phuOng d nguOi dan bit và tham gia th%rc hin. 

5. Chi eye thng kê phi h?p  vOi Phông Lao dOng  - Thuang binh và Xã hOi 
thj xã trin khai thirc hin t& cOng tác rà soát ho nghèo, hO cn nghèo, ho có mirc 
song trung bInh trên dja bàn. 

6. Các Phông, ban, ngành chfrc nãng lien quan: có trách nhim tham gia 
phi hçp vOi Phông Lao dOng - Thuang binh và Xã hOi  dê triên khai thirc hin tot 
nhim vii rà soát hO nghèo, ho cn nghèo, hO có mirc sOng trung bInh tren dja bàn 
thi xa. 

7. D nghj Uy ban Mt trn To quc Vit Nam thj xã chi do, hithng dn 
Uy ban Mt tr.n T quc Vit Nam c.p phtthng và các t chOc thành viên t chOc 
tuyên truyn, ph biên, giám sat vic thrc hin quy trInh rà soát hO nghèo, ho cn 
nghèo du k' giai doan  2022-2025 và ho có mOc sng trung bInh. 

9. UBND các phtrô'ng: 

- To chOc lirc luçmg rà soát vien 0 phuO'ng và khi. 



8 

- Trin khai thirc hin râ soát h nghèo, h cn nghèo, h có mirc song trung 
bInh trên dja bàn theo hithng dn, chi dao  cüa Ban chi dto cap thj xã. 

- Tng hçp kt qua rà soát cüa kMi, báo cáo kt qua cüa dja phucmg cho 
Ban chi dao  và UBND cap thj xã theo k hoach. 

- B trI Ngân sách phu&ng phc v11 cong tác rà soát h nghèo, h cn nghèo, 
h có müc sng trung bInh. 

Trên day là K hotch tng rà soát h nghèo, h cn nghèo du ki theo chuân 
nghèo da chiêu giai dotn 2022-2025 và h có müc sOng trung bInh trên dja bàn thj 
xã Ci:ra LO. Yêu câu các phàng, ban, ngành cap thj xã có lien quan, UBND các 
phuèng trên dja bàn thj xâ to chüc thirc hin nghiêm tüc, kjp th?yi./. 

Noinlzân: 
- S Lao dng-TB&XH (b/c); 
- TTr Thj us', TTr HDND thj xä (b/c); 
- ChU tjch, các PCT UBND thj xä; 
- Các Phong, ban, nganh lien quan; 
- Thành vién BCDRS cap thi x; 
- UBND các phumg; 
- Liiu:VT; LDt 

TM.U( BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TJCH 

 

Hoàng Van Phüc 
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