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 Kính gửi:  

- Các thành viên Ban Chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo,  
   hộ cận nghèo huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND, ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân 
dân huyện Chi Lăng về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 
trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Để thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng kế 
hoạch, đảm bảo kết quả điều tra, rà soát phản ánh đúng thực tế tình hình diễn biến 
hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương, không để xảy ra tình trạng phản ánh sai 
thực tế về hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo; hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo. Từ ngày 
11/9/2019 đến ngày 19/9/2019, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo điều tra, rà soát 
hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của huyện Phòng Lao động, Thương binh, Xã 
hội – Dân tộc đã tiến hành nghiệm thu kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo của các xã, thị trấn. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện nghiệm thu kiểm tra  
còn tồn tại một số vấn đề sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NGHIỆM THU  

1. Phiếu điều tra của các xã, thị trấn còn nhiều phiếu chấm điểm thiếu logic 
giữa các nội dung (phần B1 và B2), chưa tính điểm đủ các nội dung (chất lượng 
nhà ở (cột nhà), tiêu thụ điện bình quân, đất đai), dẫn đến việc phản ánh không 
chính xác ước tính thu nhập bình quân của hộ và kết quả đánh giá. Nhiều phiếu 
điều tra còn thiếu thông tin cơ bản: địa chỉ, phân loại hộ trước khi rà soát, tổng 
điểm sau khi rà soát, phân loại hộ sau khi rà soát,… 

2. Một số xã biểu tổng hợp cấp thôn chưa thực hiện theo quy định, biểu 2d 
chưa thể hiện đầy đủ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo địa phương đang quản lý 
(xã Vạn Linh, xã Bắc Thủy) 

3. Các nội dung trong biên bản họp dân thống nhất kết quả rà soát chưa thể 
hiện đầy đủ thành phần tham gia, một số xã, thôn còn thiếu biên bản niêm yết công 
khai kết quả rà soát. 

4. Tỷ lệ hộ nghèo phát sinh cao: 285 hộ nghèo phát sinh (15,61%), trong đó 
56 hộ phát sinh mới, 229 hộ từ cận nghèo chuyển sang. 

5. Một số xã thực hiện tổng hợp chậm, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, 
báo cáo chung của cả huyện, các biểu tổng hợp chưa đảm bảo chất lượng (xã Vân 
An, xã Quan Sơn, xã Bằng Mạc, xã Y Tịch, xã Hữu Kiên, xã Bằng Hữu) 
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II. THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, 
HỘ CẬN NGHÈO HUYỆN THỰC HIỆN KIỂM TRA, PHÚC TRA KẾT QUẢ 

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban 
Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện và UBND các xã, thị trấn 
thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
huyện (tại Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND huyện Chi Lăng 
về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa 
bàn huyện Chi Lăng) thực hiện kiểm tra và tổ chức phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo của các xã, thị trấn được phân công phụ trách. Trong đó đặc biệt chú 
ý các hộ nghèo phát sinh và hộ nghèo từ cận nghèo chuyển sang nghèo. Sau khi 
thực hiện xong đề nghị tổng hợp báo cáo UBND huyện qua Phòng Lao động, 
Thương binh, Xã hội – Dân tộc trước ngày 30/9/2019. 

2. UBND các xã, thị trấn phối hợp với thành viên BCĐ phụ trách địa bàn 
thực hiện rà soát lại các phiếu điều tra, yêu cầu rà soát kỹ đối với các tiêu chí chất 
lượng nhà ở, tiêu thụ điện bình quân, đất đai. Thực hiện xong và tổng hợp báo cáo 
UBND huyện trước ngày 30/9/2019 qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – 
Dân tộc. 

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc cung cấp phiếu rà soát 
xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và mẫu tổng hợp cho các thành viên Ban chỉ đạo 
thực hiện kiểm tra, phúc tra tại các xã, thị trấn. Sau khi có kết quả kiểm tra, phúc 
tra của các thành viên BCĐ gửi cơ quan thường trực thực hiện tổng hợp và tham 
mưu UBND huyện xây dựng báo cáo thẩm định kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo làm cơ sở để Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận kết quả 
điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy định. 

 UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện theo đúng 
các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh 
về UBND huyện (qua phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc) để phối 
hợp giải quyết hoặc trao đổi qua số điện thoại: 02053822.982; 02053820320./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, LĐTBXHDT (50).     
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Vi Quang Trung 
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