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Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

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

bền vững và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND, ngày 02/8/2011 của UBND tỉnh về 

việc giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 164/KH-

UBND, ngày 21/7/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 

01/8/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 119/KH-SLĐTBXH ngày 

07/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Tiểu dự án 2: 

Giám sát, đánh giá thuộc Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch Kiểm tra và giám 

sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn các huyện, thành phố, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Kiểm tra và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững và lồng ghép kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình năm 2022. 

2. Đoàn kiểm tra sẽ phối hợp cùng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – 

Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố trực tiếp 

xuống cơ sở để nắm thực trạng triển khai, tình hình khó khăn, thuận lợi trong quá 

trình tổ chức thực hiện các Dự án, Tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 tại 

cấp huyện, xã trên địa bàn kiểm tra.  
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II. PHẠM VI, THÀNH PHẦN KIỂM TRA   

1. Đơn vị kiểm tra, giám sát 

Thực hiện lựa chọn kiểm tra, giám sát khoảng 08/11 huyện, thành phố. Mỗi 

đơn vị đoàn kiểm tra giám sát từ 1-3 xã/phường/thị trấn. Địa bàn kiểm tra, giám 

sát do Đoàn kiểm tra, giám sát phối hợp cùng huyện lựa chọn. 

2. Các thành viên kiểm tra giám sát  

2.1. Cấp tỉnh gồm: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lãnh 

đạo, chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em, Kế hoạch - Tài chính, Giáo dục 

nghề nghiệp, Lao động việc làm - Bảo hiểm xã hội, Văn phòng. 

2.2. Cấp huyện mời:  

- Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số 

thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc các huyện, 

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố và cán bộ trực tiếp 

theo dõi công tác giảm nghèo;  

2.3. Cấp xã: Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã và một số 

trưởng thôn (rà soát viên). 

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Nội dung kiểm tra, giám sát 

- Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022 và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định 

hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022.  

- Yêu cầu báo cáo phục vụ kiểm tra tại cấp huyện, cụ thể: 

+ Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo và các 

chính sách giảm nghèo, kết quả kiểm tra và giám sát, đánh giá công tác giảm 

nghèo năm 2022 của huyện.  

+ Báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện và đánh giá sơ bộ về công 

tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 (có số liệu). Nêu những khó khăn, thuận 

lợi và kiến nghị, đề xuất. 

+ Việc thực hiện các chế độ chính sách giảm nghèo.  

- Yêu cầu báo cáo phục vụ kiểm tra tại cấp xã, cụ thể: 
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+ Báo cáo kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm 

nghèo và các chính sách về giảm nghèo năm 2022. 

+ Báo cáo đánh giá sơ bộ về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 

2022 (có số liệu). Nêu những khó khăn, thuận lợi và đề xuất. 

(Có đề cương báo cáo và hệ thống mẫu biểu báo cáo kèm theo Kế hoạch 

này) 

2. Thời gian:  

Thực hiện trong tháng 11 và tháng 12 năm 2022 (Thời gian cụ thể Sở sẽ có 

thông báo sau) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

- Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em: Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên 

môn có liên quan xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả kiểm tra; 

- Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Phòng Lao động việc làm - Bảo hiểm xã 

hội: phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan xây dựng Kế hoạch kiểm 

tra, giám sát, báo cáo kết quả kiểm tra; 

- Văn phòng và phòng Kế hoạch Tài chính: chuẩn bị các điều kiện, 

phương tiện, hậu cần phục vụ cho đoàn kiểm tra. 

2. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các huyện, thành phố 

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra lựa chọn xã được kiểm tra, chuẩn bị các hồ sơ, 

tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát. 

- Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo và các 

chính sách giảm nghèo, kết quả kiểm tra và giám sát, đánh giá công tác giảm 

nghèo năm 2022 của huyện và việc thực hiện các chế độ chính sách giảm nghèo.  

- Báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện và đánh giá sơ bộ về công 

tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 (có số liệu). Nêu những khó khăn, thuận 

lợi và kiến nghị, đề xuất.  

Báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 

26/11/2022.  
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- Phối hợp cùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra giám sát 

chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các chế độ chính sách về 

giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn. 

3. UBND cấp xã được kiểm tra, giám sát (do cấp huyện lựa chọn) 

- Bố trí địa điểm làm việc và mời các thành phần liên quan làm việc với 

đoàn kiểm tra,  

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, báo cáo liên quan đến nội dung kiểm tra, giám 

sát. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2022. 

Mọi vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

(qua phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em), điện thoại 02053.876.683 để xem xét, giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                
- UBND các huyện, TP (P/h); 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT các huyện; 

- Phòng LĐ-TB&XH Thành phố;   

- Các phòng: KH-TC, VP, GDNN,  

LĐVL-BHXH; 

- Lưu: VT, P.BTXH-TE. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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