
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Vân Nham 
 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT HỘ NGHÈO,  

HỘ CẬN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2021-2025 
 
 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH, 

ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương 

pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; 

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân xã thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Vân Nham; 

Theo đề nghị của công chức Văn hóa – Xã hội xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

xã Vân Nham. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Các bộ phận, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Phòng LĐTBXHDT (b/c); 

- CT, các PCT UBND  xã (b/c); 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

 Phạm Trọng Nghĩa 

UBND XÃ VÂN NHAM 
BAN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT HỘ 

NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO  

GIAI ĐOẠN 2021-2025  
 

Số:        /QĐ-BCĐ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Vân Nham, ngày         tháng  9 năm 2021 



 

 

QUY CHẾ 

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Vân Nham 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  303/QĐ-BCĐ, ngày 03/9/2021  

của Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Vân Nham 

(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). 

Điều 2. Ban Chỉ đạo được thành lập tại Quyết định số 302/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Vân Nham. 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình chỉ đạo, 

phối hợp thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa 

bàn xã Vân Nham (viết tắt là rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống 

trung bình). 

Điều 3. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; hoạt động theo 

nguyên tắc tập trung, thống nhất, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách 

nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

1. Phụ trách chung, chủ trì, điều hành, kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ 
đạo trong quá trình tổ chức triển khai hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có 

mức sống trung bình trên địa bàn xã Vân Nham. 

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các thôn 

từ khi triển khai thực hiện cho đến khi kết thúc kế hoạch thực hiện rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 tại địa 

phương được quy định cụ thể tại Khoản 3, Điều 6 Quy chế này. 

3. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm 

vụ được phân công và các điều tra viên thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn. 

UBND XÃ VÂN NHAM 
BAN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT HỘ 

NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO  

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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4. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn xã. 

Điều 5. Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

1. Thay mặt Trưởng ban điều hành hoạt động Ban Chỉ đạo khi được ủy 

quyền. 

2. Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo theo 

nhiệm vụ được phân công; kịp thời báo cáo những vướng mắc, phát sinh vượt 

thẩm quyền để Trưởng ban xem xét, giải quyết. 

3. Thay mặt Trưởng ban ký các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, phân công 

các bộ phận chuyên môn về hướng dẫn cụ thể cho các thôn trong quá trình tổ 

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

4. Ký báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trình 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc. 

5. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký Quyết định phê duyệt kết quả 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội và UBND tỉnh. 

6. Phó Trưởng ban thường trực có nhiệm vụ: 

- Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn xã; 

- Chuẩn bị các tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến 

độ theo kế hoạch, tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo theo nhiệm vụ được 

phân công. 

Điều 6. Thành viên Ban Chỉ đạo 

1. Tham gia các cuộc họp, đóng góp ý kiến, thảo luận để thống nhất các nội 

dung thuộc nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

2. Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo theo 

nhiệm vụ được phân công. 

3. Phụ trách các địa bàn thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có 

mức sống trung bình (theo biểu kèm theo ở cuối văm bản này). 

Điều 7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị 

- xã hội xã 

1. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các thôn, phổ biến tuyên truyền 

chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ có mức sống trung bình đến được mọi tầng lớp nhân dân, động 

viên mọi người tích cực tham gia trong rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức sống trung bình để làm cơ sở thực hiện chính sách giảm 

nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025. 

2. Tăng cường sự phối hợp kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình đúng quy định pháp 
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luật; kịp thời phản ánh cho chính quyền các trường hợp tiêu cực, thiếu minh 

bạch trong quá trình tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống 

trung bình để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời, đúng quy định. 

Chương III 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO 

Điều 8. Chế độ làm việc 

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể thông qua các cuộc họp do 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo (khi được ủy 

quyền) triệu tập, thảo luận tập thể và kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo về 

các nội dung liên quan công tác triển khai, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn xã. 

2. Các ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp 

của Ban Chỉ đạo, nếu vắng mặt phải báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo và nêu rõ 

lý do; đóng góp ý kiến trực tiếp tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm 

trước Trưởng ban về nội dung, kết quả các nhiệm vụ được Trưởng ban phân 

công. 

3. Trưởng ban Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã,  

để triển khai, điều hành công việc theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Quyết định 

số 302/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025. 

Điều 9. Chế độ kiểm tra và giám sát, đánh giá; báo cáo 

1. Ban Chỉ đạo xã tổ chức kiểm tra và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 

tại các thôn cụ thể: công tác tuyên truyền, kiểm tra thực hiện việc rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình tại thôn; công tác công khai kết 

quả rà soát ở thôn. 

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo công việc thực hiện, 

địa bàn được phân công trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống 

trung bình; báo cáo đột xuất những vấn đề theo yêu cầu của Trưởng ban. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Quy chế này áp dụng cho các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 

Điều 11. Trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo: 

Tổ chức thực hiện, hướng dẫn các hoạt động có liên quan đến việc thực 

hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn. 

Điều 12. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các thành 

viên Ban Chỉ đạo phản ánh về cơ quan thường trực (Bộ phận Văn hóa – Xã hội) 

để tổng hợp, báo cáo, trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./. 
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Phân công phụ trách địa bàn của các thành viên Ban Chỉ đạo 
(Kèm theo Quyết định số: 303/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của BCĐ xã) 

 

TT Địa bàn Thành viên phụ trách 

1 Thôn Trại Mới Lâm Văn Lợi 

2 Thôn Phủ Đô Triệu Thị Bình 

3 Thôn Đồng Mỷ Hoàng Đình Kiểm 

4 Thôn Vận Đàm Quốc Cường 

5 Thôn Cốc Lùng Đặng Thị Mơ 

6 Thôn Chùa Lầy Bùi Đình Quyết Đoàn 

7 Thôn Lương Lăng Văn Ninh 

8 Thôn Đầu Cầu Lê Văn Nho 

9 Thôn Bản Mới Hà Thị Đông 

10 Thôn Gióng Nguyễn Sơn Hoàng 

11 Thôn Toàn Tâm Hoàng Thị Kiên 

12 Thôn Cảo Lương Ngọc Ninh 

13 Thôn Phổng Nguyễn Văn Thủy 

14 Thôn Đập Chu Văn Bình 

15 Thôn Pồ Nim Nông Văn Tốt 

16 Thôn Hét Hoàng Thị Hằng 

17 Thôn Thuyền Triệu Đức Hoàng 
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