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Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG LÔ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
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 24/2021/QĐ-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 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;
Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động TB&XH 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 2078/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh
Phúc về Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của phòng Lao động- TB&XH huyện tại Tờ trình số 217/TTrLĐTB&XH ngày 10 tháng 8 năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm
2021, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025 trên đại bàn huyện Sông Lô,
gồm các thành viên như sau:
1. Trưởng ban: Ông Triệu Văn Chúc - Phó chủ tịch UBND huyện;
2. Phó Trưởng ban: Ông Vũ Đình Tuyển - Trưởng phòng Lao động - TB&XH
huyện - Phó Trưởng ban thường trực;
3. Các thành viên:
- Ông Bùi Văn Thọ - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện;
- Ông Nguyễn Văn Thể - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện;

- Bà Trịnh Thị Bình - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện;
- Ông Vũ Mạnh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên huyện;
- Bà Lê Thị Huệ - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện;
- Ông Nguyễn Hồng Nho - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện;
- Ông Dương Văn Sản - Chủ tịch Hội Nông dân huyện;
- Ông Lê Trung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện;
- Ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện;
- Ông Nguyễn Duy Tiến - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện;
- Ông Vũ Văn Học - Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;
- Ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng Phòng Tư pháp huyện;
- Ông Trần Thái Mai - Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện;
- Ông Phan Kim Trọng – Giám đốc Trung tâm y tế huyện;
- Ông Vũ Văn Đoàn - Giám đốc Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện;
- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm văn hóa - TTTT huyện;
- Ông Vũ Văn Tuấn - Phó trưởng phòng Lao động- TB&XH huyện;
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021,
theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025:
1. Xây dựng Kế hoạch rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu
nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm
2021 trên địa bàn huyện Sông Lô theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025;
Chỉ đạo, triển khai kế hoạch theo tiến độ chung của huyện.
2. Thành viên Ban chỉ đạo được phân công phụ trách theo dõi, đôn đốc, kiểm
tra, giám sát tiến độ công tác rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu
nhập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021
theo từng đơn vị được phân công.
3. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo là phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội tổ chức thực hiện tập huấn quy trình rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo
và xác định thu nhập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung
bình trên địa bàn; Tham mưu, đề xuất văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện
điều tra, rà soát; Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo cho
Ban chỉ đạo.
4. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp& Phát triển nông
thôn chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo về hộ làm nông nghiệp, lâm
nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021.
5. Giao Trưởng Ban chỉ đạo - Phó chủ tịch UBND huyện- Phụ trách khối Văn
hóa- xã hội ban hành Quyết định thành lập tổ công tác, giám sát rà soát hộ nghèo, hộ
cận nghèo năm 2021, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025.
- Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND huyện, Phó trưởng Ban thường
trực sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình, để hoạt động Ban chỉ đạo.

- Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày. Chánh Văn phòng HĐND - UBND
huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan; Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhân:
- Sở Lao động -TBXH (B/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- CT, PCT UBND huyện (C/đ);
- Như Điều 3 (T/h);
- Lưu: VT, LĐTBXH.
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