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ỦY BAN NHÂN DÂN
 PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Số:         /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

P.Trần Hưng Đạo, ngày       tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh 
và định kỳ năm 2022 trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo

Căn cứ Kế hoạch 393/KH-BCĐ ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ban chỉ 
đạo Rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo tỉnh Hải Dương về việc kiểm tra giám sát 
kết quả thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải 
Dương năm 2022;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 
thành phố; UBND phường Trần Hưng Đạo báo cáo cáo Kết quả thực hiện rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh và định kỳ năm 2022 trên địa bàn phường 
Trần Hưng Đạo cụ thể như sau:

 1.1. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 
theo Thông tư số 02/2022/TT-TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022:

- Công tác tham mưu ban hành văn bản để triển khai thực hiện:
+ Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 24/5/2022 của UBND 

thành phố Hải Dương về việc Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát 
sinh năm 2022; UBND phường Trần Hưng Đạo đã ban hành Kế hoạch số 
42/KH-UBND ngày 26/5/2022 về việc rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 
phát sinh năm 2022.

+ Phường Trần Hưng Đạo đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về 
việc kiện toàn Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh 
năm 2022; đồng thời ban hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ban chỉ 
đạo phường có nhiệm vụ tuyên truyền và triển khai điều tra, rà soát, bình xét hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo phát sinh năm 2022 theo quy định; tổng 
hợp kết quả báo cáo Đảng ủy, HĐND, UBND phường và Ban Chỉ đạo thành phố.

- Công tác tuyên truyền.
- Phường triển khai thực hiện kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, cận 

nghèo phát sinh lồng ghép với hội nghị giao ban giữa Đảng ủy, HĐND, UBND; 
các các ngành đoàn thể; cán bộ, công chức phường; các đồng chí Bí thư, Trưởng 
khu dân cư.

- Thông báo trên hệ thống truyền thanh toàn phường để cán bộ, đảng viên 
và nhân dân nắm được làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo 
phát sinh đảm bảo khách quan, trung thực.  Thông báo đầy đủ, kịp thời về tiêu 
chí giảm nghèo, tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo, kế hoạch điều tra, thời gian và 
các bước phải thực hiện trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo phát sinh
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năm 2022.
- Công tác phối hợp giữa chính quyền với các hội, đoàn thể, các đơn 

vị có liên quan:
Căn cứ sự chỉ đạo của UBND thành phố, UBND phường Trần Hưng Đạo 

đã thành lậpBan Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 
2022, mời các đồng chí Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường, cán bộ đại diện Ngân hàng 
chính sách; đồng thời ban hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên các 
ngành, đoàn thể có sự phối kết hợp hiệu quả, đặc biệt trong công tác lồng ghép 
tuyên truyền các văn bản chỉ đạo cấp trên về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, 
cận nghèo tới các hội viên trong các buổi sinh hoạt hội, từ đó người dân đã có 
nhận thức tốt hơn về chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo điều kiện thuận lợi 
trong quá trình điều tra, rà soát; các ngành đoàn thể tham gia thẩm định, bình xét 
công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh.

- Quy trình thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022
- Từ ngày 25/5/2022 - Ngày 26/5/2022: Tuyên truyền, phổ biến Thông tư 

số 02/2022/TT-BLĐTBXH và việc triển khai thực hiện rà soát, xác minh hộ 
nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022; xây dựng kế hoạch rà soát, xác minh 
hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022; chỉ đạo việc tổ chức rà soát tới các 
khu dân cư; cấp phát tài liệu hướng dẫn, mẫu phiếu rà soát và các văn bản liên 
quan; bố trí rà soát viên là các trưởng khu dân cư và chỉ đạo, hướng dẫn việc rà 
soát tới các rà soát viên.

- Từ ngày 26/5/2022 đến 30/5/2022: Các khu dân cư tiến hành rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 
2022-2025. Báo cáo về Ban chỉ đạo rà soát phường theo mẫu biểu quy định tại 
Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 16/7/2021 và Thông tư số 
02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 (qua Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội thành phố); 

- Từ ngày 31/5/2022 đến ngày 01/6/2022:
+ Ban chỉ đạo rà soát thành phố tổng hợp báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố theo mẫu biểu quy định tại Thông tư 
số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 16/7/2021 và Thông tư số 02/2022/TT-
BLĐTBXH ngày 30/3/2022. 

+ UBND phường làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát 
nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh năm 2022.

+ UBND phường lập danh sách cấp bảo hiểm y tế năm 2022 cho các đối 
tượng đủ điều kiện theo quy định, 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.

1.2. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo 
Thông tư số 02/2022/TT-TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022:
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 - Công tác tham mưu ban hành văn bản để triển khai thực hiện:
+ Thực hiện Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 20/9/2022 của UBND 

thành phố Hải Dương về việc Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát 
sinh năm 2022; UBND phường Trần Hưng Đạo đã ban hành Kế hoạch số 
57/KH-UBND ngày 29/9/2022 về việc rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 
phát sinh năm 2022.

+ Phường Trần Hưng Đạo đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND về 
việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; 
đồng thời ban hành Phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ban chỉ đạo 
phường có nhiệm vụ tuyên truyền và triển khai điều tra, rà soát, bình xét hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2022 theo quy định; tổng hợp kết quả 
báo cáo Đảng ủy, HĐND, UBND phường và Ban Chỉ đạo thành phố.

- Công tác tuyên truyền.
- Phường triển khai thực hiện kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, cận 

nghèo lồng ghép với hội nghị giao ban giữa Đảng ủy, HĐND, UBND; các các 
ngành đoàn thể; cán bộ, công chức phường; các đồng chí Bí thư, Trưởng khu 
dân cư.

- Thông báo trên hệ thống truyền thanh toàn phường để cán bộ, đảng viên 
và nhân dân nắm được làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo 
phát sinh đảm bảo khách quan, trung thực.  Thông báo đầy đủ, kịp thời về tiêu 
chí giảm nghèo, tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo, kế hoạch điều tra, thời gian và 
các bước phải thực hiện trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo 
năm 2022.

- Công tác phối hợp giữa chính quyền với các hội, đoàn thể, các đơn 
vị có liên quan:

Căn cứ sự chỉ đạo của UBND thành phố, UBND phường Trần Hưng Đạo 
đã thành lậpBan Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 
2022, mời các đồng chí Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường, cán bộ đại diện Ngân hàng 
chính sách; đồng thời ban hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên các 
ngành, đoàn thể có sự phối kết hợp hiệu quả, đặc biệt trong công tác lồng ghép 
tuyên truyền các văn bản chỉ đạo cấp trên về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, 
cận nghèo tới các hội viên trong các buổi sinh hoạt hội, từ đó người dân đã có 
nhận thức tốt hơn về chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo điều kiện thuận lợi 
trong quá trình điều tra, rà soát; các ngành đoàn thể tham gia thẩm định, bình xét 
công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.

* Quy trình thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022.
- Từ ngày 20/9/2022 đến 26/9/2022:
UBND phường thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch rà soát
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hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; cử cán bộ làm công tác hộ nghèo tại 
phường; Trưởng các khu dân cư tham dự tập huấn nâng cao năng lực giảm 
nghèo, nghiệp vụ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo khi thành phố tổ 
chức; tuyên truyền việc rà soát trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo 
việc rà soát tới các điều tra viên.

- Từ ngày 27/9/2022 đến 23/10/2022:
+ UBND phường chỉ đạo điều tra viên tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và tổng hợp báo cáo kết 
quả sơ bộ về về Ban chỉ đạo rà soát của phường qua cán bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội phường trước ngày 18/10/2022 để tổng hợp sơ bộ.

+ UBND phường tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận 
nghèo sơ bộ về thành phố (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước 
ngày 23/10/2022.

- Từ ngày 24/10/2021 đến 20/11/2022:
+ Ban chỉ đạo rà soát phường tổ chức kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo các khu dân cư .
+ Tổ giúp việc kiểm tra làm sạch phiếu biểu mẫu và hoàn thiện các biểu 

mẫu theo quy định trước ngày 16/11/2022.
+ UBND phường tổng hợp báo cáo theo quy định gửi UBND thành phố 

(qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20/11/2022.  
- Từ 01/12/2022 đến ngày 20/12/2022:
+ UBND phường làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2022 sau khi có Quyết định UBND thành 
phố phê duyệt kết quả rà soát.

+ UBND phường lập danh sách cấp bảo hiểm y tế năm 2023 cho các đối 
tượng đủ điều kiện theo quy định.

2. Kết quả rà soát:
2.1 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo 

Thông tư số 02/2022/TT-TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022; biến động tăm 
giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo: Không có biến động (Số hộ nghèo 20 hộ, 
số hộ cận nghèo 08 hộ)

2.2. Kết quả sơ bộ số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 
(theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025); biến động tăng, giảm tỷ lệ hộ 
nghèo, hộ cận nghèo.

Nội dung Năm 2021 Năm 2022 Biến động
- Hộ nghèo 20 18 Giảm 02 hộ (giảm 20%)
- Tỷ lệ hộ nghèo 1,13 1,06  
- Hộ cận nghèo 8 9 Tăng 01 hộ (tăng 12,5%)
- Tỷ lệ hộ cận nghèo 0,45 0,53
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- Biến động cụ thể:
+ Số hộ chuyển từ cận nghèo sang nghèo: 01 hộ.
+ Số hộ thoát nghèo : 03 hộ  (01 trường hợp được tiếp nhận vào nuôi 

dưỡng tại TT nuôi dưỡng tâm thần NCC tỉnh Hải Dương; 02 trường hợp từ hộ 
nghèo sang hộ cận nghèo).

+ Số hộ từ nghèo sang cận nghèo: 02 hộ; số hộ cận nghèo phát sinh: 01 hộ.
+ Số hộ thoát cận nghèo: 01 hộ.
3. Công tác kiểm tra và thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo định kỳ năm 2022.
Số Khu dân cư đã được Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

phường, xã thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022: 
- Ngày 09/11/2022; Ủy ban nhân phường Trần Hưng Đạo đã tổ chức Hội 

nghị bình xét kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 gồm Ban chỉ đạo 
phường, Bí thư, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban công tác mặt trận các khu dân 
cư tiến hành thẩm định, bình xét  hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với các hộ thuộc 
6/6 khu dân cư trên địa bàn).

4. Đánh giá:
4.1. Thuận lợi
Chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo trong các năm trước đây có tác động tích cực đến đời sống 
của hộ nghèo, hộ cận nghèo; đã hỗ trợ được nguồn vốn cho hộ nghèo phát riển 
kinh tế, con em hộ nghèo có cơ hội học tập, khích lệ được tinh thân tự lực, tình 
tương thân tương ái của cộng đồng dân cư giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận 
nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo, đảm bảo được giảm tỷ lệ hộ nghèo theo 
mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Phường nhận được sự chỉ đạo kịp thời của các cấp các ngành, mở hội 
nghị tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, gửi công văn 
hướng dẫn, tạo điều kiện để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo.

- Các đồng chí lãnh đạo địa phương, cán bộ các ngành đoàn thể đồng 
thuận, quyết tâm. Nhân dân cũng đã có nhận thức cáo hơn trong việc bình xét hộ 
nghèo, cận nghèo và đồng tình ủng hộ.

- Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, cán bộ chuyên môn 
giúp việc đã nhiệt tình hoàn thành tốt công việc được giao.

4.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
* Khó khăn
- Một số rà soát viên có năng lực trình độ không đồng đều nên khi điều 

tra, rà soát còn nhiều lúng túng.
- Một số hộ nghèo đơn thân, cao tuổi, bệnh tật, không có việc làm, rất khó 

khăn để vươn lên thoát nghèo.
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* Nguyên nhân: 
- Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo của 

phường Trần Hưng Đạo có nhiều đồng chí là nhân sự mới; khó khăn trong công 
tác thực hiện điều tra, rà soát.

- Đội ngũ điều tra viên là các Trưởng Khu dân cư phải kiêm nhiệm nhiều 
việc, nhiều đồng chí tuổi đã cao, trình dộ năng lực không đồng đều, nên khi điều 
tra rà soát còn nhiều lúng túng.

5. Kiến nghị, đề xuất:
- Các chính sách của Đảng và Nhà nước ta đầu tư hỗ trợ cho các đối 

tượng ngườinghèo, hộ nghèo đặc biệt khó khăn là một chủ trương tốt, nhân đạo 
và đầy tính nhân văn. Tuy nhiên mức  hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo, người 
nghèo còn khiêm tốn.

- Cần đầu tư, hỗ trợ thêm kinh phí cho việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận 
nghèo và công tác giảm nghèo nói chung (nhất là ở các cơ sở thôn, khu dân cư)

 Trên đây là báo cáo về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát 
sinh và rà soát định kỳ năm 2022 của UBND phường Trần Hưng Đạo./.

Nơi nhận:
- Phòng Lao động, TB & XH thành phố;
- TT Đảng ủy phườg;
- TT Hội đồng nhân dân phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- TT UBMTTQ phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hương
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