
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THIỆU HÓA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-LĐTBXH 

V/v tăng cường chỉ đạo rà soát và 

báo cáo kết quả hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức sống trung bình 

năm 2021. 

Thiệu Hoá, ngày        tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

       - Thành viên BCĐ giảm nghèo, tổ giúp việc huyện. 

       - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UNND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021, UBND 

huyện đã ban hành kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/8/2021 về việc rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021. 

Qua tổng hợp kết quả báo cáo của các xã, thị trấn về kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, ngư nhiệp có mức sống trung bình, nhìn chung 

các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Tuy nhiên tỷ lệ báo cáo sơ bộ của các xã, thị trấn về kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, ngư nhiệp có mức sống trung bình ở một số xã 

kết quả rà soát tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, một số xã tỷ lệ quá thấp so với mặt 

bằng chung của huyện. 

Để đảm bảo kết quả rà soát phản ánh thực tế tại địa phương, UBND huyện có 

ý kiến như sau: 

1. Các thành viên Ban chỉ đạo của huyện, tổ giúp việc tăng cường chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện hỗ trợ và chấn chỉnh các xã thực 

hiện chưa nghiêm túc theo theo quy định (báo cáo BCĐ qua cơ quan thường trực 

Phòng Lao động-TB&XH  bằng văn bản trước ngày  20/10/2021 nạp cho đồng chí 

Lê Thị Hoàng Yến, Chuyên viên Phòng Lao động-TB&XH); 

2. Giao cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

ngành chức năng liên quan và các địa phương tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm 

tra và hỗ trợ các xã về nghiệm thu, sữa chữa, phân tích số liệu, nhập dữ liệu vào biểu 

tổng hợp, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình chính 

thức đảm bảo chính xác về thông tin hộ gửi về Phòng Lao động-TB&XH trước ngày       
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 Tổng hợp báo cáo Thường trực huyện uỷ, TTr HĐND huyện và trình Chủ 
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tịch UBND huyện phê duyệt kết quả  điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức 

sống trung bình trên địa bàn; báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội , BCĐ 

giảm nghèo tỉnh. 

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm 

nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình chưa đúng với tình hình thực tế tại 

địa phương tổ chức kiểm tra, phúc tra lại kết quả rà soát. Tránh tình trạng chạy theo 

thành tích mà bỏ sót các hộ còn khó khăn. 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tổng hợp Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ làm nông nghiệp, ngư nhiệp có mức sống trung bình là nhiệm vụ hết sức 

quan trọng thực hiện chính sách giai đoạn 2021-2025 của huyện vì vậy yêu cầu Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo và có trách nhiệm chủ động kiểm tra, 

công tác này đảm bảo kết quả chính xác, phản ánh đúng tình hình thực tế của địa 

phương.  

 - Chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện đầy đủ các loại phiếu điều tra, mẫu 

biểu tổng hợp đảm bảo chính xác về thông tin các hộ. 

 - Báo cáo Đảng uỷ, HĐND cấp xã và tổng hợp đề nghị UBND huyện phê 

duyệt kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông lâm nghiệp trên địa 

bàn. 

- Theo chỉ đạo của tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ rà soát để có kết quả làm cơ sở 

cho các cấp có thẩm quyền lập kế hoạch, phân bổ ngân sách cho giai đoạn 

2021-2025 đề nghị các xã, thị trấn báo cáo nhanh về BCĐ huyện (qua phòng Lao 

động – TB&XH) trước ngày 20/10/2021. Hồ sơ báo cáo gồm: Công văn báo cáo và 

Biểu tổng hợp theo Mẫu số 06, Mẫu số 08 theo quy định. 

Yêu cầu Thành viên BCĐ, tổ giúp việc và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c); 

- Thành viên BCĐ; 

- Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Văn Lực 
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