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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, giám sát việc khắc phục kết quả thanh tra  
việc chấp hành các quy định của Pháp luật về rà soát hộ nghèo,  

hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Chi Lăng 
 

 

Căn cứ Kết luận số 62/KL-TTr ngày 26/6/2019 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 
Việc chấp hành quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 09/7/2019 khắc phục kết quả 
thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo trên địa bàn huyện Chi Lăng; 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo kết quả kiểm tra đối với các 
đơn vị như sau: 

 I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công tác chuẩn bị  

UBND huyện Chi Lăng ban hành Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 
17/7/2019 về thành lập đoàn kiểm tra giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục 
tiêu Quốc gia giảm nghèo; công tác khắc phục kết luận của thanh tra tỉnh về việc 
chấp hành các quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Thông báo số 295/TB-UBND ngày 17/7/2019 về lịch kiểm tra, giám sát kết 
quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo; công tác thực hiện khắc phục kết 
luận của Thanh tra tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo.  

 2. Kết quả thực hiện kiểm tra giám sát của UBND huyện đối với các xã, 
thị trấn và thôn bản, khu phố 

Từ ngày 22/7 đến ngày 08/8 đoàn kiểm tra giám sát đã tiến hành kiểm tra 
các xã, trị trấn với phương pháp chọn ngẫu nhiên một số hộ tại tất cả các thôn và 
phân công cán bộ đoàn kiểm tra giám sát cùng cán bộ Ban Chỉ đạo giảm nghèo của 
xã, thị trấn chấm điểm và lập biên bản kiểm tra, sau đó thống nhất các nội dung 
kiểm tra và đề nghị biện pháp khắc phục tại UBND xã, thị trấn. 

Kết quả đoàn đã kiểm tra đã thực hiện kiểm tra 366 hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
hộ thoát nghèo 21/21 xã, thị trấn. Qua kết quả kiểm tra cho thấy các hộ được kiểm 
tra đa số đều có sự sai lệch về số điểm chấm tại phiếu B1 và B2 so với điều tra 
viên là trưởng thôn, trưởng khu của các thôn bản, khu phố từ 05 điểm trở lên.  

Cụ thể số hộ bị lệch điểm và thay đổi đối tượng có 156 hộ/366 hộ, chiếm tỷ 
lệ 42,6%. Chi tiết gồm: 
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- Số hộ lệch đối tượng nghèo từ nghèo thu nhập sang nghèo đa chiều: 12 hộ, 
chiếm tỷ lệ 3,27%; 

- Số hộ lệch đối tượng nghèo đa chiều sang nghèo thu nhập: 6 hộ, chiếm tỷ lệ 1,63 % 

- Số hộ lệch đối tượng cận nghèo sang nghèo: 20 hộ, chiếm tỷ lệ 5,46% 

- Số hộ lệch đối tượng không nghèo sang nghèo: 03 hộ, chiếm tỷ lệ 0,82 % 

- Số hộ lệch đối tượng không nghèo sang cận nghèo: 03 hộ, chiếm tỷ lệ 0,82%; 

- Số hộ lệch đối tượng nghèo sang cận nghèo: 57 hộ, chiếm tỷ lệ 15,67 %; 

- Số hộ lệch đối tượng nghèo sang thoát hẳn nghèo: 27 hộ, chiếm tỷ lệ 7,3%; 

- Số hộ lệch đối tượng cận nghèo sang thoát hẳn cận nghèo: 28 hộ, chiếm tỷ 
lệ 7,65%. 

(Cụ thể có biểu kiểm tra rà soát đối chiếu kèm theo) 

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

1. Về ưu điểm 

- UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng 
năm luôn bám theo kế hoạch, định hướng của UBND huyện và có số liệu tỷ lệ 
giảm nghèo hàng năm. 

- Công chức chuyên môn phụ trách công tác giảm nghèo của xã, thị trấn đã 
có sự nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu Ban Chỉ đạo rà soát 
giảm nghèo và tổng hợp số liệu báo cáo về UBND huyện đảm bảo kế hoạch chung. 

- UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc thực hiện việc rà soát lại các hộ 
nghèo, cận nghèo năm 2018 về thực hiện khắc phục kết luận của thanh tra tỉnh, tuy 
nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định. 

 2. Những hạn chế 

- Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo các xã, thị trấn chưa thực sự bám 
sát cơ sở để hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra các trưởng thôn (Điều tra viên) thực hiện 
phân loại xác định đối tượng và rà soát chấm điểm phiếu B. 

- Đối với danh sách các hộ có biến động về đối tượng thoát nghèo, cận 
nghèo và bổ sung vào danh sách nghèo, cận nghèo UBND các xã chưa tổ chức 
phúc tra lại kết quả nên việc rà soát còn có một số hộ bị sai lệch số điểm chấm dẫn 
đến xác định đối tượng chưa chuẩn. 

- Đối với các xã Hữu Kiên và Y Tịch qua kiểm tra thực tế các hộ, có chấm 
điểm đối chiếu về năm 2018 cho thấy tỷ lệ số hộ bị sai lệch đối tượng chiếm khá 
cao trên 42%, trong đó số lượng đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo sau khi kiểm tra 
xác định thoát nghèo, thoát cận nghèo ra hộ không nghèo chiếm từ 26% đến 28% 
số hộ được kiểm tra. 

3. Kiến nghị của đoàn kiểm tra 

 Qua kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra có một số kiến nghị yêu cầu các đơn vị 
thực hiện đầy đủ kịp thời các nội dung như sau: 
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 - UBND các xã, thị trấn hoàn thiện đầy đủ các kết quả rà soát lại danh sách 
đối tượng hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 và có báo cáo nộp về phòng Lao động, 
Thương binh, Xã hội – Dân tộc để tổng hợp kết quả khắc phục theo Kết luận số 
62/KL-TTr ngày 26/6/2019 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn trước ngày 5/9/2019. 

 - Nghiêm túc rút kinh nghiệm kết quả rà soát năm 2018, thực hiện triển khai 
rà soát năm 2019 theo kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của 
UBND huyện về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn 
huyện Chi Lăng đầy đủ các bước đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát việc khắc phục kết quả 
thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
trên địa bàn huyện Chi Lăng./. 

 
 
Nơi nhận:     
- Sở LĐTBXH (BC); 
- TT. Huyện ủy (BC);  
- TT. HĐND huyện (BC); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan thành viên đoàn kiểm tra; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, LĐTBXHDT (25b).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Vi Quang Trung 
 
 


		2019-08-23T16:53:09+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng<ubchilang@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




