
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh  

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai 

đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho 

giai đoạn 2016 - 2020;  

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 176/TTr-SLĐTBXH ngày 20/8/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 

trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội:  

3. Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: 

- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Giám đốc Sở Tài chính. 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Giám đốc Sở Y tế. 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Giám đốc Sở Xây dựng. 

- Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Chánh Thanh tra tỉnh. 

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. 

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh. 

* Mời các thành viên tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo: 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. 

- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. 

Điều 2. Chức năng của Ban Chỉ đạo 

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết những 

công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo  

1. Xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh kế hoạch tổ chức rà soát; thống 

nhất mẫu biểu thực hiện trên địa bàn. 

2. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan 

triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh theo các văn bản hướng dẫn về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng 

năm.  

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

cho cấp huyện. 

4. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn 

đốc thực hiện công tác rà soát theo đúng tiến độ, kế hoạch và đúng quy định; 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả 

kiểm tra, phúc tra (bảng phân công các thành viên phụ trách địa bàn theo phụ 

lục đính kèm). 

5. Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo  
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Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định đơn vị, cá 

nhân giúp việc Ban Chỉ đạo chỉ đạo tập huấn nghiệp vụ rà soát cho các cấp, đôn 

đốc tiến độ và nghiệm thu, tổng hợp báo cáo kết quả trên địa bàn tỉnh. Báo cáo 

kết quả kiểm tra, giám sát, phúc tra về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. 

6. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban 

Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác. 

Điều 4. Thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc 

theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực của Ban 

Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng liên quan và 

phân công cán bộ, công chức sắp xếp nơi làm việc, bảo đảm điều kiện và 

phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Bộ phận giúp 

việc. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:    
- Như Điều 5; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

 các Phòng: KG-VX, TH-NC, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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Phụ lục 

Phân công phụ trách địa bàn của các thành viên Ban Chỉ đạo 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /8/2020 của UBND tỉnh) 

 

Địa bàn Cơ quan phụ trách Trưởng đoàn 

Huyện Tràng Định 
Uỷ ban MTTQVN tỉnh; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Uỷ ban 

MTTQVN tỉnh 

Huyện Văn Lãng 
Ban Dân tộc; Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh 
Ban Dân tộc 

Huyện Bình Gia 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
 

Huyện Bắc Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội 
 

Huyện Văn Quan Sở Tư pháp; Tỉnh Đoàn thanh niên Sở Tư pháp 

Huyện Cao Lộc Sở Xây dựng; Hội Nông dân tỉnh Hội Nông dân 

Huyện Lộc Bình 
Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Chi nhánh Ngân 

hàng CSXH 

Huyện Chi Lăng 
Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Cựu 

chiến binh tỉnh 

Hội Cựu chiến 

binh tỉnh 

Huyện Đình Lập 
Sở Thông tin và Truyền thông; Cục 

Thống kê tỉnh  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Huyện Hữu Lũng Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh Sở Y tế 

Thành phố Lạng Sơn Sở Tài chính  
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