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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và hộ có thu nhập trung bình năm 2019 trên địa bàn huyện 

 

  

Thực hiện Công văn số 2808/SLĐTBXH-BTXH ngày 23/10/2019 của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định về việc kiểm tra, giám sát công 

tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình năm 2019; 

UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

hộ có thu nhập trung bình năm 2019;  

UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

hộ có thu nhập trung bình năm 2019 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

1. Công tác tuyên truyền phổ biến mục đích, yêu cầu của việc điều tra, 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập trung bình năm 2019: 

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 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 28/06/2016 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng 

cho giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/03/2016 của Bộ Lao 

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

động – Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 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; 

Thực hiện Kế hoạch số 2125/KH-SLĐTBXH ngày 16/8/2019 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội 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 2019; 

Ngày 30/8/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về 

việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019; 



Ngày 11/9/2019, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, có mức sống trung bình năm 2019 cho cán bộ 

làm công tác giảm nghèo của 17 xã, thị trấn và điều tra viên của 155 thôn, 

khối; Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền mục đích, ý nghĩa 

của cuộc điều tra trên đài huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền mục 

đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, rà soát. 

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện giao tỷ lệ giảm hộ 

nghèo toàn huyện là 1,5%. 

 2. Về tổ chức, chỉ đạo, xây dựng lực lượng và kinh phí thực hiện: 

UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 cấp 

huyện gồm có 10 đồng chí, phân công các đồng chí phụ trách các xã, thị trấn. Chỉ 

đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo ở cấp xã, thị trấn. 

Bố trí kinh phí từ ngân sách huyện để chi cho việc rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và hộ có thu nhập trung bình năm 2019 với tổng kinh phí là 161.630.000 đồng 

(Trong đó: Kinh phí công tác tập huấn điều tra tại huyện, với số tiền: 37.430.000 

đồng; Kinh phí chi phục vụ công tác rà soát cấp xã, với số tiền: 124.200.000 đồng). 

Lực lượng điều tra viên ở các xã, thị trấn chủ yếu là trưởng hoặc phó 

thôn, khối, ưu tiên sử dụng lực lượng điều tra viên đã tham gia điều tra năm 

2018. Thành lập tổ giám sát cấp huyện là các chuyên viên của Phòng Lao động 

– Thương binh và Xã hội. 

3. Quy trình tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có 

thu nhập trung bình năm 2018: 

Trong ngày tập huấn, báo cáo viên của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã 

hướng dẫn rất cụ thể cách nhận dạng nhanh bằng phiếu A, chấm điểm, phân loại hộ 

bằng phiếu B và các biểu mẫu khác. Hướng dẫn cụ thể qui trình điều tra gồm 9 bước 

theo kế hoạch; Đồng thời hướng dẫn các biểu mẫu của Thông tư số 14/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 

năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 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 cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách giảm nghèo xã, thị trấn,  điều tra viên 

các thôn, khối để nắm bắt rõ qui trình điều tra và tiến hành thực hiện. 

4. Kế hoạch kiểm tra, giám sát: 

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Phòng Lao động – TB và XH đã phối hợp với 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình năm 2019. Tổ giám sát của 

huyện (cụ thể là lãnh đạo và chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh và Xã 

hội) đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành đi kiểm 

tra, giám sát tiến độ việc rà soát tại các thôn, khối phố, tại các xã, thị trấn. 



5. Kết quả đạt được: 

- Hộ nghèo: tổng số hộ dân cư: 60.958 hộ, hộ nghèo: 1.753 hộ, tỷ lệ: 2,88%. 

- Hộ cận nghèo: 4.558 hộ, tỷ lệ: 7,48%. 

6. Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị: 

Trong năm 2019, mặc dù còn gặp khó khăn nhưng các xã, thị trấn đã có sự 

chỉ đạo quyết liệt trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống 

trung bình năm 2019 đạt chỉ tiêu giao. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và hộ có thu nhập trung bình năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện 

Hoài Nhơn  kính báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh được 

biết, theo dõi và chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Đoàn kiểm tra (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH; LĐ-TB&XH; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Đề 
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