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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 2020 

    
KẾ HOẠCH 

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 2020 

 
 

Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016 - 2020; 

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016, Thông tư số 

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

về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 02/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Công văn số 3354/LĐTBXH-VPQGGN ngày 28/8/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch tổng điều tra hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; 

Trên cơ sở đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 

số 107/TTr-SLĐTBXH ngày 06/11/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế 

hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT 

1. Mục đích 

- Xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống 

kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt tiếp cận 

các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận 

thông tin) để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã 

hội trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Misposasoft để theo dõi, quản lý thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Xác định được danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở để ngân sách Nhà 

nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. 

2. Yêu cầu 

- Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng 

hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa 

chiều; đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân và dưới sự lãnh 

đạo của cấp uỷ Đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và sự tham gia của chính 

quyền, người dân; phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương. 
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- Kết thúc rà soát các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) và các huyện, thị 

xã, thành phố (gọi chung là huyện) phải xác định được chính xác danh sách: hộ 

nghèo; hộ cận nghèo; hộ tái nghèo, tái cận nghèo; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; 

hộ nghèo phát sinh, cận nghèo phát sinh; hộ nghèo, cận nghèo là người DTTS; hộ 

nghèo, cận nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội; hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính 

sách ưu đãi người có công; hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách giảm nghèo; hộ 

nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số; phân tích hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí thu 

nhập, hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; phân tích nguyên nhân 

nghèo, cận nghèo và các chiều thiếu hụt từng hộ. Xác định chính xác tỷ lệ hộ nghèo, 

hộ cận nghèo của từng thôn, bản, tổ dân phố (gọi chung là thôn); của xã, huyện và 

toàn tỉnh theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020. 

- Kết hợp xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình với rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

3. Đối tượng và phạm vi 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2020 và các gia 

đình có khả năng nghèo, cận nghèo; hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc liên quan đến 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện các chương trình, chính sách, dự án 

hỗ trợ giảm nghèo. 

4. Phương pháp và quy trình rà soát 

4.1. Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Thực hiện 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 hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 17/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và khoản 1, Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4.2. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2020: Thực hiện theo hướng 

dẫn tại Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và các 

khoản 4, 5, 6, 7 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 - Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên: Thực hiện theo hướng dẫn 

tại Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và các Khoản 2, 

3 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội. 

4.3. Các phiếu, bảng, biểu, mẫu sử dụng để rà soát và tổng hợp, báo cáo kết 

quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và thường xuyên: Thực 

hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016, 

Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội và Tài liệu hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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4.4. Phương pháp và quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình: Thực hiện theo 

hướng dẫn Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội và Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 20/6/2016 của 

UBND tỉnh.  

5. Thời điểm rà soát 

5.1. Thời điểm tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 được thực 

hiện từ ngày 10 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2020. 

5.2. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên (từ sau thời điểm 

sau rà soát định kỳ năm 2020 đến trước rà soát định kỳ năm 2021). 

5.3. Việc xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung bình được thực hiện cùng với thời điểm rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2020 hoặc thường xuyên trong năm 2021. 

II. NỘI DUNG  

1. Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát 

Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trên cơ sở các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG Giảm 

nghèo. Trưởng ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cho các thành 

viên Ban Chỉ đạo. 

Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ 

đạo, theo dõi, giám sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2020 

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định 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 và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.  

2. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo  

2.1. Thành phần 

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội quyết định thành lập, gồm các cán bộ, chuyên viên của: Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, 

Ban Dân tộc tỉnh… 

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định 

thành lập, gồm cán bộ, công chức các phòng chuyên môn cấp huyện: Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thống kê, Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Phòng Dân tộc (nếu có)… Trong đó, giao Trưởng phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội làm Tổ trưởng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê làm Tổ phó. 

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xã do Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập, 

gồm các cán bộ, công chức: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng - 

Thống kê, Kế toán ngân sách, Đoàn Thanh niên xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ 

xã… và trưởng các thôn. Trong đó, giao công chức Lao động - Thương binh và 

Xã hội làm Tổ trưởng, công chức Văn phòng - Thống kê làm Tổ phó. 
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2.2. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc các cấp 

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, 

dự toán kinh phí; tập huấn nghiệp vụ; đôn đốc, kiểm tra, giám sát; tổng hợp báo 

cáo sơ bộ, báo cáo chính thức kết quả rà soát và thực hiện các công việc liên 

quan đến rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. 

3. Thành lập Tổ rà soát tại thôn 

3.1. Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập Tổ rà soát tại thôn 

- Thành phần: Trưởng thôn (làm Tổ trưởng); Mời đồng chí Bí thư Chi bộ 

tham gia Tổ rà soát (đối với những thôn chưa nhất thể hóa chức danh Bí thư chi 

bộ và Trưởng thôn); đại diện một số đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Công an viên,...) làm rà soát viên (theo thôn 

mới sau khi sáp nhập). 

- Số lượng thành viên Tổ rà soát: Tùy theo số lượng hộ trong thôn, vùng 

miền và đề xuất của thôn, Chủ tịch UBND xã quyết định số lượng, thành phần 

Tổ rà soát nhằm đảm bảo tiến độ thời gian. 

3.2. Nhiệm vụ của Tổ rà soát: Trực tiếp làm công tác rà soát, tổng hợp dữ 

liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hộ gia đình làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tại thôn.  

4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền 

- Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc các cấp, Tổ rà soát thôn cần tuyên truyền, giải 

thích cho cán bộ và nhân dân ở địa bàn rà soát hiểu được:  

+ Mục đích, ý nghĩa và phương pháp, quy trình, công cụ của rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo hàng năm 2020 khác với tổng điều tra và rà soát thường 

xuyên; Tiêu chí và mức chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp 

dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;  

+ Mục đích, ý nghĩa của việc xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở để ngân 

sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. 

- Hình thức tuyên truyền: Bản tin phát thanh, truyền hình; hội nghị cán bộ, 

nhân dân; hệ thống phát thanh xã, thôn; niêm yết tại các điểm công cộng xã, thôn. 

5. Tổ chức tập huấn  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ 

chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ rà soát cho các thành viên Ban 

Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; Ban Chỉ đạo và các phòng nghiệp vụ 

cấp huyện. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi cục Thống kê 

huyện tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban 

Chỉ đạo, Tổ giúp việc huyện; Ban Chỉ đạo xã và Tổ trưởng Tổ rà soát.  

- Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng thống kê xã tổ 

chức tập huấn cho các thành viên Tổ giúp việc xã và Tổ rà soát thôn. 
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6. Tiến độ rà soát và báo cáo kết quả 

6.1. Triển khai và tập huấn nghiệp vụ: 

- Cấp tỉnh: Dự kiến xong trước ngày 10/11/2020. 

- Cấp huyện: Dự kiến xong trước ngày 15/11/2020. 

- Cấp xã, thôn, bản: Dự kiến xong trước ngày 20/11/2020.  

6.2. Cấp tài liệu hướng dẫn, phiếu rà soát cho cấp huyện: Dự kiến trước 

ngày 20/11/2020. 

6.3. Rà soát và tổng hợp báo cáo kết quả 

a) UBND cấp xã 

- Tổ chức rà soát tại các thôn trên địa bàn xã (từ ngày 20/11 - 25/11/2020). 

- Tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả rà soát về UBND cấp huyện trước ngày 

30/11/2020. 

- Sau khi có kết quả rà soát và báo cáo sơ bộ, tiến hành niêm yết công khai 

các danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hộ tái 

nghèo, tái cận nghèo; hộ nghèo, cận nghèo phát sinh; hộ cận nghèo rơi nghèo. 

+ Thời gian niêm yết: Đủ 07 ngày làm việc (sau khi họp dân thống nhất kết 

quả rà soát). 

+ Địa điểm niêm yết: Nhà văn hóa (hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng) các 

thôn/bản, trụ sở UBND xã. 

+ Hình thức: Niêm yết danh sách trên bảng thông tin, đọc trên hệ thống loa 

phát thanh xã. 

- Sau khi niêm yết (và phúc tra nếu có khiếu nại của người dân), tổng hợp 

kết quả báo cáo xin ý kiến thẩm định kết quả rà soát của UBND huyện (kèm theo 

danh sách chính thức hộ nghèo, hộ cận nghèo) trước ngày 10/12/2020. 

- Căn cứ vào ý kiến thẩm định của UBND huyện, Chủ tịch UBND xã ra 

quyết định công nhận kết quả rà soát kèm theo danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trước ngày 20/12/2020; thực hiện 

niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND cấp xã và hệ thống loa truyền 

thanh xã (niêm yết lần 2). 

- Xã báo cáo kết quả rà soát chính thức trước ngày 25/12/2020. 

- Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 và bàn giao các 

danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; các biểu mẫu báo cáo theo 

quy định về Ban Chỉ đạo huyện, và lập biên bản bàn giao kết quả đóng dấu giáp 

lai vào danh sách rà soát để cùng quản lý trước ngày 30/12/2020. Danh sách 

được lập thành 03 bản (01 bản lưu tại cấp xã, 01 bản lưu tại cấp huyện và 01 báo 

cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). 

- In, cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các hộ xong trước 

ngày 30/12/2020. 

- Thu thập, bổ sung và cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào Phiếu 

C. Hoàn thành, làm sạch và thẩm định phiếu gửi về UBND cấp huyện trước ngày 

30/12/2020; cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm 

Misposasoft xong trước ngày 30/12/2020. 
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- Báo cáo kết quả xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp về UBND cấp huyện trước ngày 30/12/2020. 

b) UBND cấp huyện 

- Tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả rà soát về Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội trước ngày 10/12/2020. 

- UBND huyện có ý kiến thẩm định bằng văn bản về kết quả rà soát gửi 

UBND cấp xã trước ngày 12/12/2020. 

- Trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn huyện trước ngày 22/12/2020. 

- Báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25/12/2020. 

- Báo cáo bộ hồ sơ, biểu mẫu và danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo về Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/12/2020 để theo dõi, quản lý (bộ 

hồ sơ báo cáo đóng thành cuốn A4, thứ tự gồm: Quyết định phê duyệt của huyện; 

các biểu mẫu báo cáo tổng hợp; danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo 

năm 2020 có dấu giáp lai của xã, ký xác nhận của UBND xã và phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội; biên bản bàn giao hồ sơ của xã và huyện). 

- Thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát định kỳ 

năm 2020 cập nhật vào phần mềm Misposasoft trước ngày 30/12/2020 để theo 

dõi, quản lý. 

- Báo cáo kết quả xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước 

ngày 30/12/2020. 

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả rà soát sơ bộ hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trước ngày 15/12/2020; kết quả rà soát chính thức hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trước ngày 27/10/2020; kết quả xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trước ngày 

10/01/2021. 

- Tiếp nhận, lưu trữ, theo dõi, quản lý hồ sơ biểu mẫu, báo cáo và danh sách 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2020, 2021 trên địa bàn tỉnh. 

7. Kinh phí rà soát 

Nguồn kinh phí thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 

2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020  được bố trí tại 

Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao 

dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và 

phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa. 

Căn cứ Kế hoạch được duyệt và kinh phí đã được phân bổ, các sở, ngành 

cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã cân đối, bố trí hỗ trợ thêm kinh phí để thực 

hiện tốt, đảm bảo chất lượng những nội dung công việc trên. 
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III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo 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 trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống 

kê; các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai 

Kế hoạch rà soát.  

- Thống nhất biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn; in tài liệu hướng dẫn, phiếu, 

biểu mẫu phục vụ cho cuộc rà soát. 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cấp 

huyện. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, phúc tra, giám sát quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo tại các địa phương. 

- Tổng hợp kết quả rà soát; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả sơ bộ và 

chính thức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2020. 

2. Cục Thống kê 

Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện tổ chức tập huấn 

quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo các Chi cục Thống kê 

huyện tham gia hỗ trợ, thực hiện rà soát, tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trên địa bàn huyện. Kết hợp thống kê, đánh giá thu nhập của những hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả tổng điều tra cuối năm 2015 để đánh giá mức 

độ chỉ tiêu “Cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo toàn 

tỉnh gấp 2,5 lần so với năm 2015” (theo Quyết định số 289-QĐ/TU ngày 

27/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XVIII). 

3. Sở Tài chính  

Chủ trì cấp và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2020 cho các sở, ngành và địa phương.  

4. Báo Thanh Hoá, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan 

truyền thông, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh 

Tổ chức truyền thông, tuyên truyền về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình với nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của 

từng địa phương, giai đoạn. 

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên  

Đề nghị Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên căn cứ vào các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2020, chỉ đạo các tổ chức thành viên các cấp tham gia tích cực công tác thông 

tin, tuyên truyền và hỗ trợ công tác rà soát; tham gia thực hiện, giám sát quy 

trình đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác ở các địa phương, cơ sở. 
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6. Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo rà soát  

Thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình rà soát hộ nghèo, 

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

nghiệp có mức sống trung bình năm 2020 theo Quyết định phân công của Chủ 

tịch UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm giải trình trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu có 

những vấn đề sai sót trong quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa 

phương được phân theo dõi. Báo cáo UBND tỉnh (qua về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội) kết quả chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo của địa phương được phân công trước ngày 25/12/2020. 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của 

cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình đến toàn thể cán bộ, đảng viên và 

nhân dân trên địa bàn. 

- Xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo của cấp huyện, trong đó kết hợp với rà soát hộ gia đình làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. Bố trí kinh phí 

địa phương cùng với kinh phí hỗ trợ của tỉnh để thực hiện rà soát, xác định. 

- Tổ chức tập huấn cho những người trực tiếp tham gia chỉ đạo và rà soát, 

xác định, gồm: Ban Chỉ đạo cấp xã, Tổ rà soát, rà soát viên. 

- Chỉ đạo, thực hiện công tác rà soát, xác định; phối hợp với các cơ quan 

liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phúc tra quá trình tổ chức rà 

soát, xác định tại xã, phường, thị trấn. 

- Tổng hợp các phụ lục, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác 

định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp đúng 

thời gian quy định. 

- Thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát định kỳ 

năm 2020 cập nhật vào phần mềm Misposasoft để theo dõi, quản lý. 

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Bảo hiểm xã hội huyện, các phòng, đơn vị liên quan và UBND cấp xã vận 

động, hướng dẫn, hỗ trợ mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp theo quy định. 

8. UBND các xã, phường, thị trấn  

- Tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của 

cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình đến toàn thể cán bộ, đảng viên và 

nhân dân trên địa bàn. 

- Xây dựng Kế hoạch/Phương án rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó 

kết hợp với xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung bình. Trực tiếp thực hiện rà soát, xác định trên 

địa bàn theo đúng quy trình tại các thôn. Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 

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



 

 

9 

nghiệp có mức sống trung bình đúng thời gian quy định. 

- Thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo (Phiếu C) theo kết quả rà soát 

định kỳ năm 2020 cập nhật vào phần mềm Misposasoft để theo dõi, quản lý. 

- Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và cấp Giấy xác nhận hộ 

nghèo, hộ cận nghèo của xã và cấp cho từng hộ. 

- Hướng dẫn mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

mới thoát nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp 

theo quy định. 

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương theo 

quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai, thực hiện 

các nội dung đảm bảo theo Kế hoạch. Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

nếu có vướng mắc phát sinh, phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội để phối hợp, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để b/c); 

- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, VX.BTXH126 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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