
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG KHẢI

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quang Khải, ngày     tháng    năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

 năm 2021 và xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình
 giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Quang Khải

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG KHẢI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi 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 số 24/2021/QĐ-TTG ngày 16/7/2021 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-LĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao 
động Thương binh và xã hội về việc 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 Kế hoạch số 147 /KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện Tứ 
Kỳ về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ 
làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 
2022– 2025 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ;

Xét đề nghị của công chức Văn hóa – Xã hội xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
năm 2021 và xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 
2022- 2025 trên địa bàn xã Quang Khải, gồm những ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hồng Thiêm, Phó chủ tịch UBND xã: Trưởng Ban chỉ đạo;
2. Bà Vũ Thị Thuân, Công chức Văn hóa – xã hội: Phó trưởng ban.
* Các thành viên gồm:
1. Bà Nguyễn Thị Tiến, Công chức Văn hóa – xã hội;
2. Bà Hoàng Thị Cúc, Công chức Tài chính – kế toán;



3. Bà Nguyễn Thị Lan, Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và 
môi trường;

4. Ông Vũ Huy Đoán, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tân Quang;
5. Ông Nguyễn Xuân Min, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Vũ Xá;
6. Ông Nguyễn Văn Thoan, Bí thư chi bộ thôn Nhũ Tỉnh;
7. Ông Nguyễn Tiến Việt, Trưởng thôn Nhũ Tỉnh
* Mời các ông, bà có tên sau tham gia thành viên Ban chỉ đạo:
1. Bà Vũ Thị Thảo, Phó chủ tịch HĐND xã;
2. Ông Đào Văn Nghĩa, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã;
3. Ông Vũ Văn Huế, Chủ tịch Hội Nông dân xã;
4. Ông Vũ Văn Tuyển, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã;
5. Bà Trần Thị Làn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã;
6. Bà Vũ Thị Thu Dung, Bí thư Đoàn thanh niên xã;
7. Ông Nguyễn Xuân Ngam, Trưởng ban thanh tra nhân dân xã;
8. Ông Tăng Văn Dũng, Cán bộ Ngân hàng Chính sách- Xã hội phụ trách xã.
Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2021; hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025 
theo tiêu chí đã quy định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. 

- Phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên các phương tiện truyền thông; chủ động phát 
hiện hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm để hướng dẫn hộ gia 
đình đăng ký rà soát.

- Tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và xác định hộ 
làm nông nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025 theo đúng quy định.

Ban chỉ đạo thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn 
thành nhiệm vụ.

Điều 3. Công chức Văn phòng- Thống kê, các ông, bà có tên tại Điều 1 và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thuận
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