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KẾ HOẠCH  
Kiểm tra, giám sát đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo  

và công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND, ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về 
điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. UBND huyện hữu Lũng xây 
dựng Kế hoạch kiểm tra và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo và công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa 
bàn  huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Kiểm tra, giám sát công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 
2019 và lồng ghép kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, dự 
án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2019. 

 2. Đoàn kiểm tra sẽ phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn trực tiếp xuống 
cơ sở để nắm thực trạng triển khai, khó khăn, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực 
hiện cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và kết quả thực hiện 
các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2019 
tại các xã, thị trấn thuộc địa bàn kiểm tra.  

II. PHẠM VI, THÀNH PHẦN KIỂM TRA   

1. Đơn vị  kiểm tra, giám sát 

Thực hiện kiểm tra, giám sát trên 09 xã, thị trấn. Mỗi xã, thị trấn đoàn kiểm 
tra giám sát từ 1-3 thôn. Địa bàn kiểm tra, giám sát do Đoàn kiểm tra, giám sát lựa 
chọn. 

2. Các thành viên kiểm tra giám sát  

a) Cấp huyện gồm: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Lao động, Thương binh, 
Xã hội – Dân tộc; thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ), tổ chuyên  viên giúp việc huyện 
phụ trách xã; 01 cán bộ phòng Tài Chính - Kế hoạch; 01 cán bộ phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 

b) Cấp xã:  

- Lãnh đạo UBND xã và cán bộ VHXH phụ trách công tác giảm nghèo.  

- Thành viên Ban giảm nghèo cấp xã. 

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN  THỰC HIỆN 

1. Nội dung kiểm tra, giám sát 
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- Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo và công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.  

- Báo cáo kết quả thực hiện phục vụ kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra tại các 
xã, thị trấn (theo đề cương gửi kèm kế hoạch này). 

 2. Hình thức kiểm tra, giám sát 

- Đoàn kiểm tra, giám sát thực tế tại 01 đến 03 thôn; 

 - Nghe báo cáo, đánh giá và thu thập báo cáo của đơn vị theo yêu cầu của đề 
cương; thảo luận, trao đổi với đơn vị được kiểm tra về những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

 - Kiểm tra việc thực hiện  các chính sách giảm nghèo trên địa bàn xã. 

 3. Thời gian: Thực hiện từ  ngày 03/9/2019 đến 25/9/2019. 

(Có lịch chi tiết gửi kèm Kế hoạch này) 

Lưu ý: Trường hợp có sự thay đổi, Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ thông báo 
bằng điện thoại trước 01 ngày. 

4. Địa điểm: Tại UBND các xã, thị trấn (theo kế hoạch). 

IV. KINH PHÍ 

Từ nguồn kinh phí kiểm tra giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo được giao dự toán năm 2019. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

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

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả kiểm tra; chuẩn bị 
các điều kiện, phương tiện, phục vụ cho đoàn kiểm tra. 

2. Thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ); Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ điều 
tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra giám sát kết quả hoạt động của 
BCĐ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã, thị trấn theo đúng quy trình 
điều tra (Theo Kế hoạch số 195/KH-BCĐ ngày 06/8/2019 của BCĐ điều tra, rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Hữu Lũng về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện và Công văn số 118/UBND-LĐTBXH, 
ngày 07/8/2019 của Phòng LĐTBXH-DT huyện về thực hiện điều tra, rà soát  hộ 
nghèo, hộ cận nghèo năm 2019). 

- Báo cáo công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, đánh 
giá thực trạng và khả năng giảm nghèo của đơn vị phụ trách. Những khó khăn, 
vướng mắc và đề xuất. 

- Phối hợp cùng đoàn kiểm tra của huyện đi kiểm tra giám sát cuộc điều tra, 
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo lịch kiểm tra kèm theo Kế hoạch 
này và việc thực hiện các chế độ chính sách về giảm nghèo năm 2019. 
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3. Các phòng: Phòng Tài Chính – Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện 

Cử cán bộ tham gia cùng đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện giám sát các 
chính sách giảm nghèo năm 2019. 

4. UBND các xã, thị trấn 

 Căn cứ Kế hoạch kiểm tra, giám sát của huyện, xây dựng  kế hoạch tự kiểm 
tra và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và công tác 
điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn xã, thị trấn; chuẩn 
bị báo cáo trình đoàn kiểm tra; chuẩn bị cơ sở vật chất, thành phần làm việc với 
đoàn kiểm tra của huyện đảm bảo nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra; đối với những 
đơn vị tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát trên địa bàn trước 
ngày 25/9/2019 gửi về huyện qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 
huyện. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục 
tiêu Quốc  gia giảm nghèo và công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
năm 2019 của UBND huyện. Mọi vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND huyện 
(qua phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc) điện thoại 02053.825.670 
hoặc 02053.825.753 để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                              
- Sở LĐTBXH tỉnh; 
- CT, PCT UBND huyện;   
- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ, Tổ chuyên viên giúp việc 
BCĐ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
huyện; 
- Các phòng: Tài Chính – Kế hoạch; Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, BTXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Trần Quốc Phong 
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LỊCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ CTMTQGGN VÀ CÔNG TÁC 
ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND huyện) 

 
STT Đơn vị Thời gian Ghi chú 

1 Hòa Sơn Sáng 
03/9/2019 

 

2 Hồ Sơn Chiều  

3 Thiện Kỵ Sáng 
04/9/2019 

 

4 Tân Lập Chiều  

5 Đồng Tiến Sáng 06/9/2019 

 

 

6 Yên Bình Chiều  

7 Hữu Liên Sáng 
09/9/2019 

 

8 Minh Hòa Chiều  

9 Thị trấn Hữu Lũng Sáng 10/9/2019  
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