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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÃ THỚI SƠN 

 
 

       Số: 17 /KH-UBND 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

        Thới Sơn, ngày  08  tháng  4  năm 2019 

  

  

KKẾẾ  HHOOẠẠCCHH  

GGiiảảmm  nngghhèèoo  bbềềnn  vvữữnngg  vvàà  ĐĐààoo  ttạạoo  nngghhềề    

ttrrêênn  đđịịaa  bbàànn  xxãã  TThhớớii  SSơơnn  nnăămm  22001199  

  

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ Tướng 

Chính Phủ 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 28/6/2016 của Bộ lao 

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

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

giai đoạn 2016 – 2020 ( gọi tắt Thông tư 17); 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ lao 

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

17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ lao động – Thương binh và Xã 

hội  hướng dẫn quy trình điều tra, 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 Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện 

Tịnh Biên về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2019; 

Căn cứ vào bản chỉ tiêu thi đua của UBND huyện Tịnh Biên năm 2019; 

  Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2019 

với những nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

 Nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông qua quá 

trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trong năm, để kịp 

thời thực hiện chính sách trợ giúp cho người nghèo, nâng cao đời sống cho nhân 

dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

 2. Yêu cầu 

Điều tra, rà soát bao quát sự biến động của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

khó khăn đảm bảo chính xác, khách quan có sự tham gia của cả cộng đồng.  

Thực hiện đúng theo tinh thần Nghị Quyết đã đề ra, đảm bảo thoát nghèo 

bền vững. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xác định, phân loại đối tƣợng. 
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4 ban ấp dựa trên danh sách hộ nghèo, cận nghèo đang quản lý tiến hành 

rà soát, thống kê, phân loại cụ thể từng nhóm đối tượng như: 

- Nhóm thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế (tiếp cận các dịch 

vụ y tế, BHYT), giáo dục ( Trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học 

của trẻ em), nhà ở ( chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người); 

thông tin ( sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin);  nước 

sạch và vệ sinh ( nguồn nước sinh hoạt; hố xí/ nhà tiêu hợp vệ sinh). 

- Có bao nhiêu hộ nghèo, cận nghèo trông chờ ỷ lại; tuổi đời dưới 40; mắc 

tệ nạn xã hội ( cờ bạc, rượu chè, bạo hành gia đình…). 

- Nhu cầu học nghề, tạo việc làm; nhu cầu về chăn nuôi, trồng trọt, mua 

bán nhỏ; nhu cầu về vốn vay đối với hộ đủ điều kiện. 

 2. Thời gian thực hiện : năm 2019.  

 Bảng số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và dự kiến thoát hộ 

nghèo, thoát hộ cận nghèo cuối năm 2019. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Đối với BCĐ 

- Củng cố ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng 

ASXH đảm bảo đáp ứng đủ về cơ cấu, tiêu chuẩn, năng lực nhằm thực hiện tốt 

công tác giảm nghèo. 

- Tổ chức triển khai kế hoạch, đôn đốc, nhắc nhở các ấp trong quá trình 

thực hiện. Có sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm. 

- Tổ chức tuyên truyền các chương trình, dự án, các chỉ tiêu giảm nghèo 

cho tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã nắm để cùng thực hiện. 

 - Phối hợp với các ban ngành tổng hợp kết quả triển khai kế hoạch trên 

địa bàn; báo cáo về phòng LĐTBXH và UBND huyện đảm bảo nội dung, thời 

gian và cùng các ấp tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách hỗ trợ cho hộ 

nghèo đúng theo quy định. 

Số TT 
   Đơn vị 

      (ấp) 

Năm 2019 

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Thoát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Cuối năm 2019 

 

   Hộ nghèo 

 

        

    Tỷ lệ%  

  Hộ nghèo 

 

Cận nghèo 
 Thoát  

hộ nghèo 

 

  Thoát  

cận nghèo 

Hộ nghèo  

   còn lại 

 

Hộ cận 

 nghèo  

còn lại 

  

   1 

 

 

  Núi Két 
         06     1.67%       51      01 

 

     06      05      45 

   2   Sơn Tây          06     0.76%       62      00 

 

     08      07      54 

 

   3 Thới Thuận          08     1.62%       57      01 
 

     07      06      50 

 

   4 
 

Đông Thuận 

 

         04     1.37%       10      00      01      04      09 

Tổng cộng          24 
 

    1.34%      180      02 
 

     22       22     158 
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 - Phối kết hợp ngành chuyên môn cấp trên mở các lớp đào tạo nghề ngắn 

hạn gắn với giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. 

 - Phối hợp cùng ngân hàng chính sách thực hiện tốt chính sách cho vay tín 

dụng ưu đãi đối vời hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong các năm 

2016; 2017; 2018 hộ gia đình chính sách nghèo…  

 - Chăm lo sức khỏe cho người nghèo thông qua các buổi khám chữa bệnh 

miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ là gia đình chính sách nghèo. 

 - Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết 

định số 28/2014/QĐ-TTg  ngày 7/4/2014 của Thủ tướng chính phủ, chính sách 

hỗ trợ nhà ở, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg 

ngày 10/8/2015. 

- Nắm bắt nhu cầu sống, thực trạng kinh tế của từng hộ nghèo trên địa bàn 

xã tham mưu cùng lãnh đạo có hướng hỗ trợ hộ nghèo vững lên thoát nghèo. 

2. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

- Đề nghị Hội Nông dân: Mở 1 lớp Nông nghiệp 25 học viên trên địa bàn 

xã. Phối hợp với cán bộ chuyên môn và chi Hội Nông dân ấp, vận động quần 

chúng nhân dân trên địa bàn xã tham gia. 

 3. Đối với đài truyền thanh xã 

 Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước, các mô hình sản xuất, gương điển hình làm ăn có hiệu quả, những thông 

tin có liên quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, và ASXH. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức là thành viên 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cán bộ, đảng 

viên và toàn xã hội chăm lo cho công tác giảm nghèo; vận động đoàn viên, hội 

viên, lực lượng lao động trong xã tham gia học nghề, đăng ký làm việc ở các 

công ty trong và ngoài tỉnh hoặc xuất khẩu lao động, động viên, khích lệ tinh 

thần tự chủ của người dân vươn lên thoát nghèo, khắc phục tính trông chờ, ỷ lại 

vào sự trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng. 

- Phối hợp, hỗ trợ thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội trên địa 

bàn xã. 

- Phối hợp Ủy ban, các ấp khảo sát nhu cầu đào tạo nghề và mở các lớp. 

Vận động quần chúng nhân dân trên địa xã tham gia. 

5. Đối với trƣởng 04 ấp 

- Xây dựng kế hoạch rà soát, nắm chắc tình hình kinh tế của từng hộ 

nghèo, hộ cận nghèo trong địa bàn mình phụ trách, để phân loại theo thứ tự ưu 

tiên loại A, B, C …., nhằm thực hiện các chính sách đảm bảo đúng đối tượng. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và có biện pháp đề xuất hỗ 

trợ nhằm giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. 

- Chủ trì, phối hợp các ngành chuyên môn của xã tổ chức rà soát hộ 

nghèo, cận nghèo và các đối tượng ASXH năm 2019 theo Thông tư số 

17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động- Thương 
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binh và Xã hội về 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.   

Trên đây là kế hoạch giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Thới Sơn năm 

2019. Đề nghị các ngành được phân công thực hiện tốt tinh thần kế hoạch. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo kịp thời cho 

UBND xã (Thông qua đồng chí Trần Tấn Huy-CB. XĐGN) để có hướng xử lý./. 

 

 
Nơi nhận: 

- TT. Đảng uỷ - HĐND; 

- Các ban ngành đoàn thể; 

- Các ấp (thực hiện); 

- Các thành viên XĐGN( thực hiện); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hải Giang 
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHỤ TRÁCH ẤP 

  
I. Ấp Sơn Tây: 

Ông Lê Văn Thành              Trưởng ấp Sơn Tây                             Tổ trưởng 

Ông Phạm Thanh Sơn                         CT. HCCB                                      Tổ phó 

Bà Lê Thị Thùy Dương                CC VHXH                   Thành viên 

Ông Võ Văn Thiện                           CB. LĐTBXH                  Thành viên 

Ông Nguyễn Hoàng Sơn                     CB. Nội vụ xã                                 Thành viên 

 

II.Ấp Thới Thuận: 

Ông Lê Văn Sơn               Trưởng ấp Thới Thuận                  Tổ trưởng 

Bà Lê Mộng Thu                          CT. HLHPN                            Tổ phó 

Ông Võ Văn Nên                  CC TP- HT         Thành viên 

Ông Đặng Chí Sơn                          CH. Trưởng BCHQS xã                       Thành viên 

 

III.Ấp Đông Thuận: 

Ông Nguyễn Quốc Việt              Trưởng ấp Đông Thuận                  Tổ trưởng 

Ông Nguyễn Văn Dũ                            Chủ tịch HND                     Tổ phó 

Ông Trần Tấn Huy                            CB. XĐGN         Thành viên 

Ông Nguyễn Văn Dương                   Trưởng CA xã                                  Thành viên 

Ông Nguyễn Văn Hiền                       CT. HCTĐ xã                                  Thành viên 

 

IV. Ấp Núi Két:   
Ông Trần Văn Thông             Trưởng ấp Núi Két                    Tổ trưởng 

Bà Cao Thị Mộng Điềm                     BT. xã Đoàn                                       Tổ phó 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn                     CC VP - TK                                     Thành viên 

Ông Hồ Văn Giàu                          CB. Đài Truyền Thanh                         Thành viên 

Ông Lê Ngọc Thắng                           CT. HNCC                                       Thành viên 

 

 

 

Nơi nhận :                                                                      TRƢỞNG BAN  

- Như trên; 

- Lưu. 

 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

                                                                                        Trần Hải Giang 
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