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KẾ HOẠCH
Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020
trên địa bàn thị trấn Nhơn Hòa.
Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 16/10/2020 của UBND Huyện
Chư Pưh kế hoạch thực hiện tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm
2020 trên địa bàn huyện Chư Pưh.
UBND thị trấn xây dựng kế hoạch tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo năm 2020 theo phương pháp đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều
như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thời điểm cuối năm 2019 để làm cơ sở
xây dựng kế hoạch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo năm
2020 trên địa bàn thị trấn đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng, theo Quyết
định 59/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.
2. Yêu cầu:
- Công tác phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện việc rà soát xác định hộ
nghèo, hộ cận nghèo, hộ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội năm 2020 của các
thành viên Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo của thị trấn được phân công phụ trách
địa bàn.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và kiện toàn bộ máy
làm việc công tác giảm nghèo ở địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của
các cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền, vai trò của Mặt trận và các đoàn
thể, các tổ chức xã hội trong hoạt động giám sát, đánh giá, bảo đảm cho chương
trình thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng;
II. NỘI DUNG:
1. Đối tượng, phạm vi điều tra rà soát:
Toàn bộ hộ gia đình trên phạm vi toàn thị trấn.
2. Phương pháp: Vận động người dân họp thôn để đăng ký khảo sát, kết hợp
khảo sát nhận dạng nhanh, điều tra khảo sát chấm điểm các chỉ tiêu ước tính thu
nhập, các chỉ tiêu về các nhu cầu xã hội cơ bản và tổ chức họp lấy ý kiến của người
dân về kết quả điều tra rà soát.
3. Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo:
Quy định tại 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.

4. Tổ chức thực hiện:
- Ban chỉ đạo giảm nghèo trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc điều tra rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thị Trấn.
- Phổ biến, tuyên truyền mục đích, yêu cầu của việc điều tra rà soát hộ nghèo,
hộ cận nghèo đến mọi người dân trên địa bàn.
- Thực hiện tốt việc điều tra rà soát quản lý hộ nghèo đảm bảo đúng quy định,
xác định đúng hộ nghèo, nắm chắc tình hình đời sống hộ nghèo, nguyên nhân
nghèo trên cơ sở đó xác định nhu cầu cụ thể của từng hộ nghèo, từ đó có những
giải pháp hỗ trợ trọng tâm, giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người
nghèo như: Tiền điện, chi phí học tập, học bổng, trợ cấp tiển ăn, hỗ trợ gạo cứu
đói, giống cây trồng vật nuôi cho hộ nghèo.
- Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ BHYT, khám chữa bệnh cho người nghèo,
ĐBDTTS, trẻ em dưới 6 tuổi.
- Thực hiện tốt chính sách tín dụng cho hộ nghèo, đặc biệt quan tâm tạo điều
kiện để người nghèo dân tộc thiểu số tiếp cận được nguồn vốn tín dụng.
- Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ dạy nghề gắn với việc làm, chính
sách khuyến học, khuyến lâm, chính sách hỗ trợ về nhà ở.
- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng
thôn làng, theo dõi đôn đốc kiểm tra hướng dẫn công tác điều tra rà soát.
- Tổ chức lực lượng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chương trình và
tổng hợp kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp giảm nghèo trong năm.
- Tăng cường lồng ghép công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của
Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, lao động việc làm và thực hiện tốt công tác trợ
giúp pháp lý cho người nghèo.
- Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để không ngừng nâng cao
nhận thức cho cán bộ và nhân dân về công tác giảm nghèo, về tinh thần đoàn kết,
tương trợ trong cộng đồng dân cư và ý thức tự lực vươn lên của các hộ nghèo.
- Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình đầu tư phát triển kinh tế
xã hội trên địa bàn, các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình hỗ trợ hộ
nghèo, hộ chính sách cải thiện nhà ở…
- Thực hiện rà soát phân loại hộ nghèo cuối năm đảm bảo khách quan, dân chủ
đúng quy định, đúng đối tượng, kiên quyết không để sai soát đối tượng.
- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác
nghèo của các trưởng Thôn làng là những người thường xuyên trực tiếp làm công
tác rà soát, phân loại, bình xét hộ nghèo, hộ thoát nghèo.
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A. Chỉ tiêu 1

Stt

Thôn làng

Số hộ nghèo

Số hộ giảm

Chỉ tiêu

cuối năm

nghèo năm

thoát nghèo

2019

2020

(%)

01

Hòa An

2

1

02

Hòa Bình

3

2

03

Hòa Phú

2

1

04

Hòa Tín

4

3

05

Hòa Hiệp

4

2

06

Plei Kia

23

7

07

Plei Lao

20

6

08

Plei Klyphun

8

3

09

Plei Hrai Dong

40

14

10

Plei Djriếk

13

4

11

Plei Thông A

19

7

12

Plei Tông Will

17

5

155

55

Tổng cộng

0.32%/thôn
Jrai

3

Stt

Thôn làng

Số hộ cận

Số hộ giảm cận

Chỉ tiêu

nghèo

nghèo năm

thoát cận

cuối năm

2020

nghèo (%)

2019
01

Hòa An

2

1

02

Hòa Bình

6

1

03

Hòa Phú

5

1

04

Hòa Tín

11

1

05

Hòa Hiệp

13

1

06

Plei Kia

40

4

07

Plei Lao

32

2

08

Plei Klyphun

25

2

09

Plei Hrai Dong

59

6

10

Plei Djriếk

29

2

11

Plei Thông A

32

2

12

Plei Tông Will

31

2

285

25

Tổng cộng

4

0.087%/thôn

Thời gian thực hiện: 20/10/2020-10/11/2020
- Đề nghị các thôn tổ chức họp bình xét của thôn làng trước ngày
30/10/2020.
- Tổng họp tất các phiếu a,b,c của thôn làng trước ngày 5/11/2020.
- Nộp phiếu a,b,c và biên bản họp thôn về tổ tổng hợp thị trấn, để tổng hợp
trình UBND huyện.
B. Phân công trách nhiệm thành viên BCĐ:
1. Đ/c Nguyễn Hữu Dương, Chủ tịch UBND: Trưởng Ban chỉ đạo; Chỉ đạo
chung.
2. Đ/c Phạm Ngọc Tuấn, PChủ tịch UBND: Phó Ban chỉ đạo; Phụ trách
chung.
3. Đ/c Nguyễn Thị Nhi Hoa, Công chức Văn hóa Xã hội: Tổng hợp, hướng
dẫn nghiệp vụ, trực tiếp theo dõi, đôn đốc công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận
nghèo năm 2020 phụ trách Plei Tông Will.
Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình và
tổng hợp kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp giảm nghèo hàng năm. Phối
hợp với các ban ngành đoàn thể, hệ thống chính trị các thôn làng thực hiện kịp thời
các chế độ chính sách, nhất là các chính sách về an sinh xã hội, đối với các hộ
nghèo …
4. Đ/c Lê Thị Minh Châu, Chủ tịch Phụ Nữ: Phụ trách Hòa An
Phối hợp với hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, hiểu
về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Chính phủ, ý nghĩa, mục
đích, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình
năm 2020.
5. Đ/c Đỗ Ngọc Anh, cán bộ Dân tộc Tôn giáo và Đ/c Nguyễn Thị Sanh
PCTMT: Phụ trách Hòa Bình.
Phối hợp với hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, hiểu
về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Chính phủ, ý nghĩa, mục
đích, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình
năm 2020.
6. Đ/c Phạm Văn Lâm, Chủ tịch Hội CCB: Phụ trách Thôn Hòa Hiệp.
Phối hợp với hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, hiểu
về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Chính phủ, ý nghĩa, mục
đích, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình
năm 2020.
7. Đ/c Bùi Thị Thanh Thủy, Công chức Văn Hóa Thông Tin: Phụ trách Plei
Kia
Phối hợp với hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, hiểu
về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Chính phủ, ý nghĩa, mục
đích, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình
năm 2020.
8. Đ/c Trần Văn Chinh, Chủ tịch MTTQ: Phụ trách Plei Klyphun
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Phối hợp với hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, hiểu
về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Chính phủ, ý nghĩa, mục
đích, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình
năm 2020.
9. Đ/c Võ Thị Mến PCTHND : Phụ trách Plei Lao
Phối hợp với hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, hiểu
về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Chính phủ, ý nghĩa, mục
đích, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình
năm 2020.
10. Đ/c Đ/c Võ Thị Trang TCKT: Phụ trách Thôn Hòa Phú.
Phối hợp với hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, hiểu
về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Chính phủ, ý nghĩa, mục
đích, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình
năm 2020.
11. Đ/c Trần Đình Lý, Rmah Phên, Đoàn Thanh Niên: Phụ trách thôn Plei Hrai
Dong .
Phối hợp với hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, hiểu
về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Chính phủ, ý nghĩa, mục
đích, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình
năm 2020.
12. Đ/c Nguyễn Thị Huệ, TP-HT: Phụ trách Hòa Tín .
Phối hợp với hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, hiểu
về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Chính phủ, ý nghĩa, mục
đích, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình
năm 2020.
13. Đ/c Rcom H’ Plep, Phó Chủ tịch Hội LHPN: Phụ trách Plei Djriếk.
Phối hợp với hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, hiểu
về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Chính phủ, ý nghĩa, mục
đích, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình
năm 2020.
14. Đ/c Rmah H’ Cheng, TCĐ và Kpă SơRin, PND: Phụ trách Plei Thông A.
Phối hợp với hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, hiểu
về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Chính phủ, ý nghĩa, mục
đích, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình
năm 2020.
* Kinh phí thực hiện:
Kinh phí thị trấn chi phục vụ tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo.
+ Kinh phí rà soát, in ấn tài liệu.
+ Kinh phí hỗ trợ xăng xe, nước uống cho các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp
việc, điều tra viên.
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Các thành viên BCĐ giảm nghèo được phân công phụ trách phối hợp tuyên
truyền, tổ chức thực hiện và giám sát công tác điều tra hộ nghèo, cận nghèo, hộ
trung bình năm 2020 trên địa bàn.
Trên đây là kế hoạch tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức
sống trung bình năm 2020 trên địa bàn thị trấn Nhơn Hòa, yêu cầu các thành viên
BCĐ giảm nghèo và các điều tra viên, thôn trưởng cùng hệ thống chính trị của 12
thôn làng nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch

- BCĐ giảm nghèo (t/h);
- TT ĐU, TT HĐND TT (b/c);
- CT , PCT (c/đ);
- HTCT 12 thôn làng (t/h);
- Lưu: VP-TK.

Nguyễn Hữu Dương
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