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        Kính gửi:  

-  Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng  Lao động - Thương binh và 

Xã hội; 

- Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-SLĐTBXH ngày 19/6/2020 của Sở Lao 

động - TBXH về việc kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, Chương trình mục 

tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2019-2020. 

Để có số liệu báo cáo và chuẩn bị cho công tác kiểm tra đạt kết quả tốt. Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu các Phòng, ngành và UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực tốt một số nội dung phục vụ đoàn kiểm tra như sau: 

1. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội: 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo, biên bản làm việc và thông 

báo cho các xã, thị trấn về nội dung, thời gian và thành phần đoàn kiểm tra; tham 

mưu mời lãnh đạo và đại diện các Phòng chuyên môn, ngành liên quan tham gia. 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch dự trù kinh phí, hướng dẫn thủ 

tục thanh quyết toán hoạt động kểm tra, giám sát tại các xã, thị trấn và tiếp Đoàn 

kiểm tra của Sở Lao động. 

- Chuẩn bị các loại hồ sơ: 

+  Kế hoạch và các văn bản triển khai công tác giảm nghèo năm 2019, báo 

cáo kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo năm 2019 

+  Hồ sơ rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019; hồ sơ bổ 

sung hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2020; hồ sơ rà soát, xác định hộ gia 

đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. 

+ Hồ sơ thực hiện chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết 151/2019/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa 

sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 

Chương trình 135 

- Hồ sơ thực hiện các công trình, dự án đầu tư hoặc duy tu, bão dưỡng cơ sở 

hạ tầng; dự án phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo được đầu tư từ Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2019 (các xã được phân bổ kinh phí thực 

hiện). 



3. Các phòng liên quan :  

Phòng TC-KH;  phòng Giáo dục và Đào tạo;  Ngân hàng chính sách xã hội 

huyện; Bảo hiểm xã hội huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tổng hợp 

báo cáo và số liệu kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn huyện năm 2019 và 6 tháng năm 2020 để làm việc cùng 

đoàn kiểm tra của tỉnh; 

4. UBND các xã, thị trấn: 

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chính sách, Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo năm 2019 (theo đề cương và hệ thống biểu mẫu gửi kèm)  

gửi về UBND huyện qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 

20/7/2020. 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với Đoàn kiểm tra. 

- Đối với các xã được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương 

trình Chương trình 135 chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ chứng từ liên quan đến 

việc giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn năm 2019. 

Nhận được Công văn này yêu cầu các Phòng, cơ quan BHXH, Ngân hàng 

chính sách xã hội và huyện UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (b/cáo); 

- Văn phòng Cấp ủy - CQ huyện; 

     - Lưu: VT, LĐTBXH. 
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- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn:  Báo cáo giữa kỳ Chương 

trình 135, hồ sơ chứng từ liên quan đến việc giải ngân, thanh quyết toán các 

nguồn vốn năm 2016, 2017 và dự kiến thực hiện trong năm 2018;  

-  Phòng Tài chính – Kế hoạch: Báo cáo việc phân bổ và thanh, quyết toán 

các chương trình dự án thuộc nguồn vốn 135 2016, 2017 và dự kiến thực hiện 

trong năm 2018; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tỷ lệ xã có trường học các cấp: mầm non, 

mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất  đạt chuẩn quốc gia (%); Cấp bù học 

phí; Hỗ trợ chi phí học tập và các chế độ  chính sách có liên quan; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng nhà ở 

cho hộ nghèo theo Quyết định 33 và Quyết định 2961/QĐ-UBND ngày 

13/10/2017 của UBND Tỉnh về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách xã 

hội vùng thường xuyên bị ngập lụt. 

- Cơ quan Bưu điện huyện: Báo cáo tình hình chi trả chế độ trợ cấp cho đối 

tượng Bảo trợ xã hội; 

- Phòng Lao động -TBXH:  

+ Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và 

chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2018; 

+  Hồ sơ liên quan đến việc triển khai Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 

05/6/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình 

MTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2020; 

+  Báo cáo kết quả thực hiện việc cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ BTXH vào 

hệ thống phần mềm quản lý;  
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