UBND HUYỆN BÌNH LỤC
BAN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT
HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
GIAI ĐOẠN 2021-2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Lục, ngày 06 tháng 10 năm 2021

Số: 4568/QĐ-BCĐ

QUYẾT ÐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo,
hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Bình Lục giai đoạn 2021 - 2025
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH LỤC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 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 tháng 7 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 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 4543/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
trên địa bàn huyện Bình Lục giai đoạn 2021 - 2025;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ
đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Bình Lục giai đoạn 2021- 2025.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo trên địa bàn huyện Bình Lục giai đoạn 2021 - 2025 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Sở LĐTBXH;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Đăng Định
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QUY CHẾ
Hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
trên địa bàn huyện Bình Lục giai đoạn 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-BCĐ ngày / /2021
của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn
huyện Bình Lục giai đoạn 2021 - 2025)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định trách nhiệm, quyền hạn;
chế độ làm việc, quan hệ công tác của các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Bình Lục giai đoạn 2021- 2025 (sau
đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).
2. Ðối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng cho Ban Chỉ đạo và các thành
viên Ban Chỉ đạo.
Ðiều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các
hoạt động của Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân
công.
Ðiều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 2, Quyết định
số 4543/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về
việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện
Bình Lục giai đoạn 2021 - 2025.
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
Ðiều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo
1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được giao tại
Điều 2, Quyết định số 4543/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
trên địa bàn huyện Bình Lục giai đoạn 2021 - 2025.
2. Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo,
hộ cận nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể:
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn
huyện hằng năm;
- Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ
cận nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025;
- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của Ban Chỉ đạo.
Ðiều 5. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
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1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan
trong quá trình chỉ đạo thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xử lý các vấn
đề phát sinh trong trường hợp không tổ chức họp Ban Chỉ đạo; xây dựng các văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện rà soát, thống kê.
2. Là đầu mối phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan
trong việc triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, bảo
đảm việc triển khai theo đúng Kế hoạch; phối hợp với các thành viên Ban Chỉ
đạo trong việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện rà
soát, thường xuyên tổng hợp tiến độ, kết quả điều tra trên địa bàn toàn huyện
báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.
3. Tham gia chỉ đạo thực hiện các hoạt động truyền thông và giám sát
đánh giá về quá trình rà soát trên địa bàn toàn huyện.
4. Tổng hợp, kiến nghị Ban Chỉ đạo giải quyết các đề xuất của các thành
viên Ban Chỉ đạo.
Điều 6. Các thành viên Ban Chỉ đạo
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được
phân công;
- Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm
vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công;
- Ðề xuất, kiến nghị với Trưởng Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng
mắc và những giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo;
- Chủ động kiểm tra, giám sát, theo dõi địa bàn phụ trách;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.
Ðiều 7. Phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách, theo dõi địa bàn
1. Xã An Đổ: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
2. Xã An Lão: Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch;
3. Xã Ngọc Lũ: Lãnh đạo phòng Y tế;
4. Xã Đồn Xá: Lãnh đạo phòng Giáo dục;
5. Xã La Sơn: Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng;
6. Xã Tràng An: Lãnh đạo phòng Văn hoá - Thông tin;
7. Xã An Ninh: Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
8. Xã Bình Nghĩa: Lãnh đạo Chi cục Thống kê;
9. Xã Vũ Bản: Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện;
10. Xã Hưng Công, Trung Lương: Lãnh đạo phòng Lao động - TB & XH;
11. Thị trấn Bình Mỹ: Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện;
12. Xã Bối Cầu, Bồ Đề: Lãnh đạo huyện Đoàn;
13. Xã Đồng Du: Lãnh đạo Hội nông dân huyện;
14. Xã An Nội: Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện;
15. Xã Tiêu Động: Lãnh đạo Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện.
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Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO
Điều 8. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo
1. Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân
huyện trong việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ
cận nghèo.
2. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể thảo
luận, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện.
Điều 9. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo
1. Ban Chỉ đạo làm việc thông qua các phiên họp định kỳ 6 tháng hoặc
một năm, trước khi tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hoặc đột
xuất theo Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo.
2. Ban Chỉ đạo hoạt động theo kế hoạch công tác và nhiệm vụ cụ thể đã
được phân công cho các thành viên để tổ chức thực hiện.
Điều 10. Chế độ báo cáo
Hằng năm, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì, kiểm tra,
giám sát quá trình rà soát theo địa bàn được phân công và tổng hợp báo cáo kết
quả kiểm tra giám sát về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp,
báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách
nhiệm thực hiện Quy chế này.
2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc, theo dõi, giám
sát việc thực hiện Quy chế; tổng hợp vướng mắc, ý kiến, đề xuất cần sửa đổi
Quy chế, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, chỉ đạo./.

