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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH HÒA

Số:       /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Hòa, ngày 24 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022

Căn cứ Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 
định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 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; 
Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 
07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021; Công văn số 1386/LĐTBXH-
VPQGGN ngày 29/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch 1378/KH-UBND 
ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc rà soát, xác định hộ nghèo, 
hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa ban hành kế hoạch rà soát, xác định hộ 
nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Mục đích
Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo Thông 

tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 18/7/2021; tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo phát sinh năm 2022 và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 
theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 để trình Ủy ban nhân dân thị xã 
kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ giai đoạn 2022-2025, làm cơ sở 
thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội cho năm 2022 
và những năm kế tiếp.
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2. Yêu cầu
- Tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên 

địa bàn xã phải thực hiện đúng quy trình và bộ công cụ quy định tại 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; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 
Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 và theo đúng nội dung kế 
hoạch này dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, giám sát 
của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và có sự tham gia của người dân, nhằm xác 
định đúng đối tượng. 

- Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo chính xác, dân chủ, 
công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định, có sự tham gia của 
các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo phải phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân, tuyệt đối 
không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chạy theo thành tích làm sai lệch 
thực trạng nghèo của địa phương.

3. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
3.1. Phạm vi điều chỉnh
Kế hoạch này hướng dẫn thực hiện quy trình, phương pháp, bộ công cụ rà 

soát, xác minh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 và tổng hợp kết quả rà 
soát theo quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 
30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 và hướng 
dẫn tại Công văn số 1386/LĐTBXH-VPQGGN ngày 29/4/2022 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 
2022-2025.

3.2. Đối tượng áp dụng
- Hộ gia đình trên phạm vi toàn xã.
- Ban Chỉ đạo, các thôn và cá nhân tham gia công tác rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo phát sinh.
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 và các văn 
bản liên quan bằng nhiều hình thức. 

2. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện rà soát, 
xác minh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo quy định tại Thông 
tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH.

3. Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022: Thực hiện 
theo quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ 
quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 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; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 
số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021.

4. Tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 
2022 và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa 
chiều giai đoạn 2022-2025 báo cáo đầy đủ về Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội (theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 
ngày 18/7/2021 và Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022).

5. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022, lập danh sách 
cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2022 cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định; 
cập nhật dữ liệu thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo để quản lý.

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN RÀ SOÁT
- Từ ngày 20/5/2022 đến 24/5/2022: 
+ Xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 

trên địa bàn; tuyên truyền việc rà soát trên các phương tiện thông tin đại chúng; 
bố trí rà soát viên và chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát tới các rà soát viên.

- Từ ngày 25/5/2022 đến 01/6/2022: 
+ Tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo chuẩn 

nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và tổng hợp, báo cáo theo quy định; tổng 
hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 và kết 
quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai 
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đoạn 2022-2025 báo cáo về Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thị xã 
(qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) theo mẫu biểu quy định tại 
Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH 
để trình Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

+ Làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022.
+ Lập danh sách cấp bảo hiểm y tế năm 2022 cho các đối tượng đủ điều 

kiện theo quy định và nhập dữ liệu thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào hệ 
thống dữ liệu quốc gia để quản lý, lập sổ quản lý theo dõi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề 

ra; ra Quyết định công nhận kết quả rà soát là cơ sở đánh giá chương trình giảm 
nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2022.

Các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã tham 
mưu giúp Chủ tịch UBND xã: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế 
hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trên địa bàn; phổ biến, tuyên truyền 
mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo phát sinh trên hệ thống 
loa truyền thanh; chủ động hướng dẫn các hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi 
ro đăng ký rà soát; Tổ chức lực lượng rà soát viên thực hiện công tác rà soát; 
Thực hiện rà soát; Kiểm tra công tác rà soát trên địa bàn. 

Ngoài nhiệm vụ là thành viên Ban Chỉ đạo rà soát, các cán bộ, công chức, 
ngành đoàn thể liên quan cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

Công chức Văn hóa – Xã hội xã phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh 
và xã hội: Tham mưu về việc xây dựng kế hoạch và triển khai rà soát. Tổng hợp 
các mẫu biểu báo cáo gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã 
Kinh Môn theo tiến độ thực hiện. Nhập dữ liệu thông tin hộ nghèo, hộ cận 
nghèo vào hệ thống dữ liệu quốc gia và lập sổ quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo 
làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Cán bộ Văn hóa xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp dân 
cư về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác rà soát và các văn bản liên quan đến 
công tác rà soát.

Cán bộ Văn phòng – Thống kê xã cung cấp các số liệu liên quan đến công 
tác thống kê như dân số, giáo dục, thu nhập bình quân đầu người tại địa 
phương… là căn cứ phục vụ cho công tác rà soát.

Trạm Y tế xã, cán bộ Địa chính – Xây dựng và cán bộ Giao thông thủy lợi 
cung cấp thông tin chuyên môn hướng dẫn rà soát viên chấm điểm liên quan đến 
các tiêu chí y tế, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh.



5

Công chức Tài chính – Kế toán xã cân đối nguồn kinh phí chi cho công 
tác rà soát, hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí phục vụ cho rà soát đảm bảo 
theo đúng quy định hiện hành của Luật Ngân sách.

Các Trưởng ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền công tác rà soát phát 
sinh đến hội viên, vận động hội viên tham gia là rà soát viên phục vụ công tác rà 
soát tại thôn.

Trưởng, phó thôn tiếp nhận Giấy đề nghị rà soát của các hộ gia đình, thực 
hiện rà soát, phân loại hộ đúng quy trình và hoàn thiện các biểu mẫu tổng hợp 
nộp về Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo của xã đúng theo tiến độ.

Mời Ủy ban MTTQ Việt Nam xã giám sát việc thực hiện quy trình rà soát 
hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trên địa bàn theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh do Ngân sách 

nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Trên đây là kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh đề nghị các 

thành viên trong Ban Chỉ đạo rà soát, cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể 
liên quan và cán bộ thôn phối hợp cùng tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phòng LĐTBXH thị xã;
- TT Đảng ủy xã, TT HĐND xã, 
   TT UBND xã;
- Thành viên BCĐ rà soát;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ngọc
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