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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số: 199/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày        tháng 02 năm 2019 

                 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra và đánh giá kết quả Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

 giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 và phúc tra toàn diện kết quả  

Hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện Kỳ Anh  

 

Thực hiện văn bản số 901/UBND-KGVX1 ngày 21 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh 

và nghị quyết số 54 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện; UBND 

huyện ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2018 - 2020, phúc tra toàn 

diện kết quả Hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 với các nội dung sau:  
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Nhằm đánh kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tổ chức 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện 

giai đoạn 2018-2020 của các cơ quan, đơn vị và các xã.  

- Kịp thời phát hiện những sai sót, bất cập trong quá trình triển khai tại các cơ 

quan, đơn vị và địa phương, qua đó kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung 

và xử lý những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình. 

- Thiết lập hệ thống giám sát đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản 

lý Chương trình mục tiêu quốc giai giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; 

- Phúc tra toàn diện, đánh giá lại kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 

của các đơn vị thực hiện. 

- Cập nhật và lưu trữ đầy đủ, chính xác danh sách hộ nghèo, cận nghèo 2018 để 

làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2019 và các năm 

tiếp theo. 

2. Yêu cầu: 

- Kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, đầy đủ, chính xác 

với các nội dung theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-LĐTBXH ngày 

25/10/2016; Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và thông tư 

14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội; 

- Kiểm tra, đánh giá 100% cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình và các xã 

trên tất cả các nội dung của Chương trình; kết quả kiểm tra phải được báo cáo bằng 

văn bản về UBND huyện và các cơ quan có liên quan; 
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- Việc rà soát, phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 phải được thực 

hiện từ thôn, trực tiếp đối với từng hộ; đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công 

bằng, đúng quy trình và thời gian quy định, có sự tham gia của các cấp, các ngành, của 

người dân và cộng đồng, đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót và phản ánh đúng thực 

trạng đời sống của nhân dân. 

- Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo đầy 

đủ và chi tiết hoàn cảnh từng hộ kể cả bố mẹ và các con (đối tượng, độ tuổi,kinh tế gia 

đình, nguyên nhân nghèo, giải pháp nếu có). 

II. ĐỐI TƢỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

1. Đối tƣợng: Các cơ quan thực hiện các dự án án và các hoạt động thuộc 

Chương trình  giảm nghèo và tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc liên quan đến 

công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. 

2. Thời gian: từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2019 (có lịch chi tiết kèm theo).  

- Từ ngày 4 đến 6 tháng 3 tiến hành tập huấn, hướng dẫn. 

- Từ ngày 6 đến 12 tháng 3 tiến hành phúc tra toàn diện tại 21 xã 

- Từ ngày 12 đến 22 tháng 3 tổng hợp, công khai, niêm yết danh sách. 

- Từ ngày 22 đến 28 tháng 3 phê duyệt danh sách, công nhận kết quả hộ nghèo, 

cận nghèo 2019. 

- Từ tháng 4 tham mưu chính sách giảm nghèo 2019. 

III. NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP  

1. Nội dung: 

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện Chương trình mục 

tiêu giảm nghèo bền vững hàng năm và cả giai đoạn 2018-2020. 

-  Phúc tra, rà soát lại kết quả hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 của tất cả 21 xã. 

- Cập nhật và lưu trữ đầy đủ, chính xác danh sách hộ nghèo, cận nghèo 2019 để 

làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2019 và các năm 

tiếp theo. 

2. Phƣơng pháp: 

2.1. Đối với phúc tra hộ nghèo, cận nghèo: Thực hiện điều tra, rà soát thông qua 

các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện 

sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình tại Thông tư số 

17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

26/9/2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội. 

2.2 Đối với Kiểm tra và đánh giá kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020. 

- Quy trình kiểm tra, đánh giá: Thực hiện theo Phụ 01 và Phụ lục 02 quy định tại 

Thông tư số 39/2016/TT-LĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH. 
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- Mẫu báo cáo kiểm tra, đánh giá: Thực hiện theo nội dung Mẫu 01, Mẫu 02 và 

Mẫu 03 quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-LĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao 

động - TB&XH. 

-  Các Mẫu thu thập thông tin: Thực hiện theo các biểu mẫu theo quy định tại 

Thông tư số 39/2016/TT-LĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH, cụ 

thể như sau: 

- Biểu 01: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2018-2020; 

- Biểu 02: Thông tin chung giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; 

- Biểu 03, Biểu 04, Biểu 05, Biểu 06, Biểu 07, Biểu 08, Biểu 09 và Biểu 10: 

Thông tin phục vụ công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; 

- Biểu 04: Thông tin giám sát công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; 

- Biểu 05: Thông tin giám sát hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa 

sinh kế thuộc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2018-2020; 

- Biểu 06: Thông tin giám sát hoạt động giám sát giá nhân rộng mô hình giảm 

nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-

2020; 

- Biểu 07: Thông tin giám sát hoạt động hỗ trợ cho lao động đi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2018-2020; 

- Biểu 08: Thông tin giám sát hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông 

tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; 

- Biểu 09: Thông tin giám sát hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ làm công 

tác giảm nghèo và công đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2018-2020; 

- Biểu 10: Thông tin về sự tham gia của hộ gia đình hưởng lợi trong lập kế 

hoạch cấp thôn, xóm hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2018-2020; 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Kinh phí thực hiện Kiểm tra và đánh giá kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 và phúc tra kết quả Hộ nghèo, cận nghèo 

năm 2019 trên địa bàn do ngân sách địa phương bố trí theo quy định về chế độ tài 

chính hiện hành.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và lập dự trù kinh phí tổ chức cấp huyện trình 

UBND huyện.  
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- Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện 

các chương trình, dự án và phúc tra kết quả hộ nghèo, cận nghèo. 

- Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo chung 

của huyện báo cáo UBND huyện và Sở Lao động - TB&XH theo quy định 

- Chỉ đạo toàn bộ công tác phúc tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

huyện đúng quy trình và thời gian quy định. 

- Tham mưu UBND huyện quyết định phê duyệt kết quả phúc tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; báo cáo UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội theo quy định. 

 - Phối hợp với UBND các xã cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 

bàn huyện vào Hệ thống thông tin quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có người 

đang hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng tại công đồng (Hệ thống MIS POSASOFT) do 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và quản lý. 

2. Chi cục Thống kê huyện 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn nghiệp vụ phúc tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn huyện.  

- Thẩm định kết quả phúc tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 trước khi 

trình UBND huyện phê duyệt. 

- Phối hợp thống kê các chương trình dự án giảm nghèo trên địa bàn toàn huyện 

gia đoạn 2018 - 2020. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Trên cơ sở dự trù kinh phí của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham 

mưu kinh phí Phúc tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 2019 và  Kiểm tra, đánh giá kết 

quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trình 

UBND huyện xem xét, quyết định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thẩm định kết quả điều tra, rà soát 

đơn vị được phân công. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Căn cứ hướng dẫn của các Sở, ngành cấp trên phổ biến, tuyên truyền mục đích, 

yêu cầu của công tác phúc tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên các 

phương tiện truyền thông; khuyến khích các hộ gia đình đăng ký tham gia. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu kết quả điều tra, rà soát 

đơn vị được phân công. 

5. Phân công các phòng, ban, đơn vị cấp huyện:  

- Phòng Lao động - TB&XH huyện: Thường trực của Ban chỉ đạo giảm nghèo, 

Ban điều tra, phúc tra và rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo kế hoạch. 

- Chi cục Thống kê: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Phong và Kỳ Thọ; 

- Phòng Văn hóa - TT huyện: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Xuân; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Văn; 
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- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Bắc; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Đồng; 

- Phòng TN-MT: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Phú; 

- Phòng GD-ĐT: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Thư; 

- Phòng Nội vụ: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Sơn; 

- Phòng Y tế: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Lạc; 

- Trung tâm Chuyển giao KHKTCT-VN: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Tiến; 

- Thanh tra huyện: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Khang; 

- Phòng Tư pháp: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Châu; 

- Trung tâm Y tế huyện: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Trung; 

  Kính đề nghị: 

- Mặt trận tổ quốc huyện: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Thượng và Kỳ Tây; 

- Liên đoàn Lao động huyện: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Hải; 

- Huyện đoàn: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Tân; 

- Hội LHPN huyện: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Hợp; 

- Hội Nông dân huyện: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Giang; 

- Hội Cựu Chiến binh huyện: Trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Lâm. 

6. Ủy ban nhân dân các xã 

- Tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu của công tác Kiểm tra và đánh giá 

kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 

và phúc tra kết quả Hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện Kỳ Anh trên 

các phương tiện truyền thông; khuyến khích các hộ gia đình chủ động đăng ký tham 

gia. 

- Xây dựng phương án, kế hoạch, kinh phí, tổ chức lực lượng tham gia công tác 

kiểm tra và đánh giá kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2018 - 2020 và phúc tra kết quả Hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 trên địa bàn 

huyện Kỳ Anh.  

- 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 theo yêu cầu. 

7. Thành viên Ban chỉ chỉ đạo thực Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 02 năm 2019 của UBND huyện. 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công Chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực 

hiện tốt công tác kiểm tra và đánh giá kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 và phúc tra kết quả Hộ nghèo, cận nghèo năm 

2019 trên địa bàn huyện; 
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- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết và tổng kết đánh giá việc thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo quy định hiện hành;  

- Tham mưu, đề xuất Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND huyện và các Sở, 

ngành liên quan các chủ trương, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo có hiệu quả. 

8. Đề nghị Đoàn công tác theo Quyết định số 979-QĐ/HU ngày 09/01/2019 

của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy: Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa 

phương triển khai thực hiện công tác kiểm tra và đánh giá kết quả Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 và phúc tra kết quả Hộ 

nghèo, cận nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện Kỳ Anh.  

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, nếu có những vướng mắc, đề nghị 

các phòng, ban, ngành, đơn vị và các địa phương phản ánh về Phòng Lao động - 

TB&XH (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) để được hướng dẫn, giải đáp và tổ chức 

thực hiện kịp thời./.  

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh 

- Sở LĐ-TBXH Hà Tĩnh                            Để  

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện    Báo cáo; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện 

- UBMTTQ huyện và đoàn thể huyện; 

- Thành viên Đoàn công tác theo QĐ 979-QĐ/HU; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Các phòng, ban liên quan; 

- Đảng ủy, UBND các xã; 

- Lưu: VT.    

- Gửi Văn bản điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Thủy 
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