
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 

Số:      /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Trực, ngày        tháng 9  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  

giai đoạn 2021- 2025 huyện Nam Trực 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 

2021 - 2025 huyện Nam Trực (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông (bà) 

có tên sau: 

1. Ông Vũ Tiến Duật - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban; 

2. Bà Trần Phương Thảo - Trưởng phòng LĐ-TB&XH - Phó trưởng ban 

3. Ông Vũ Đức Lợi - Chánh VP-HU-HĐND-UBND huyện - Ủy viên; 

4. Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê - Ủy 

viên; 

5. Ông Vũ Văn Thắng - Trưởng phòng NN&PTNT- Ủy viên; 

6. Ông Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo - Ủy viên; 

7. Ông Trần Quang Huy - Trưởng phòng Tài chính - KH huyện - Ủy viên; 

8. Ông Trần Văn Quyết - Giám đốc Ngân hàng chính sách XH - Ủy viên; 

9. Ông Phạm Văn Quang - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện - Ủy viên; 

10. Ông Lê Tuấn Hoàn - Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Ủy viên; 

11.Ông Nguyễn Văn Đường - Giám đốc Trung tâm Văn hóa TT- Ủy viên; 

11. Ông Vũ Thế Hùng - Phó Trưởng Phòng LĐTB&XH - Ủy viên 

12. Bà Vũ Thị Lệ - Chuyên viên Phòng LĐTBXH - Thư ký  
 

Điều 2. Nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1. Ban Chỉ đạo giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; 

- Tổ chức tập huấn quy trình và bộ công cụ 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 trên địa bàn huyện; 

 

 



- Chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định 

hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình trên địa bàn huyện; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kế hoạch rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; 

- Tổng hợp, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 

trên địa bàn và báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định; 

- Chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc rà soát, quản 

lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình trên 

địa bàn. 

2. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện: 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là Cơ quan thường trực Ban 

Chỉ đạo huyện có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm 

vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công; 

- Trưởng ban Ban Chỉ đạo huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân 

dân huyện; Phó trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị 

mình trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

 - Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Ngân sách nhà nước bảo đảm 

và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 728/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND huyện Nam Trực; 

Chánh Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
-Sở Lao động TB&XH tỉnh (để b/c); 

- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 
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