
UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ ĐỨC XƯƠNG

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

Số:        /QĐ-UBND Đức Xương, ngày       tháng        năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Điều tra viên 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, 
Giai đoạn 2021 - 2025 xã Đức Xương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

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 giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của 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 2021 – 2025 và mẫu biểu báo cáo;

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa  - Xã hội xã Đức Xương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo và điều tra viên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ 
làm nông nghiệp có mức sống trung bình, giai đoạn 2021 - 2025 xã Đức Xương (sau đây 
gọi chung là Ban chỉ đạo) điều tra viên, cụ thể như sau:

I. Ban chỉ đạo rà soát
1. Ông  Đỗ Trọng Tuệ   - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, - Trưởng Ban,    
2. Ông  Phan Đăng Nghị - Phó chủ tịch UBND xã, - Phó Ban,
3. Ông  Phạm Công Điệp      - Công chức Văn hoá – Xã hội, - Phó Ban TT,
4. Ông Phùng Đăng Sơn - Trưởng Công an xã, - Uỷ viên,
5. Ông  Phạm Văn Bừng            - Công chức KT- Ngân sách, - Uỷ viên,
6. Ông  Phạm Đắc Huyến - Công chức Văn phòng – TK, - Uỷ viên,
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7. Bà  Đỗ Thị Ngọc Thịnh - Trưởng Trạm y tế xã, - Ủy viên,
8. Ông  Bùi Văn Đạo - Trưởng thôn An Vệ, - Uỷ viên,
9. Ông  Nguyễn Văn Hải - Trưởng thôn An Cư, - Uỷ viên,
10. Bà  Phạm Thị Thiếp - Phó thôn An Cư, - Uỷ viên,
11. Ông  Phạm Văn Huy - Trưởng thôn Thọ Xương, - Uỷ viên,
12. Ông Đoàn Văn Tâm - Hiệu trường Trường THCS - Uỷ viên,
13. Bà Đinh Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu Học - Uỷ viên,
14 Bà Phạm Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm Non - Uỷ viên,
15. Bà Lâm Thị Hương - Phó ban dân số xã - Uỷ viên,
* Mời các ông bà có tên sau tham gia Ban chỉ đạo:
1. Ông  Phạm Hải Hà  - Bí thư Đảng ủy,
2. Ông  Phạm Đăng Thẩm  - Phó bí thư TT, Chủ tịch HĐND
3. Ông  Phạm Quý Tuấn - Phó chủ tịch HĐND xã,
4. Ông  Vũ Văn Xã - Chủ tịch MTTQ xã,
5. Bà  Nguyễn Thị Huế - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã,
6. Ông  Phạm Văn Kiên - Chủ tịch Hội nông dân xã,
7. Ông   Phạm Văn Tuyên - Chủ tịch Hội CCB xã,
8. Ông  Đỗ Trọng Việt - Bí thư Đoàn thanh niên,

        II. Điều tra viên
1. Ông  Bùi Văn Đạo - Trưởng thôn An Vệ - Điều tra viên,
2. Bà Nguyễn Thị Hài - Phó thôn  An Vệ - Điều tra viên,
3. Ông  Nguyễn Văn Hải - Trưởng thôn An Cư - Điều tra viên,
4. Bà Phạm Thị Thiếp - Phó thôn  An Vệ - Điều tra viên,
5. Ông Phạm Văn Huy - Trưởng thôn Thọ Xương - Điều tra viên,
6. Ông Nguyễn Hữu Thường - Phó thôn  Thọ Xương - Điều tra viên,

III. Ban chỉ đạo và điều tra viên có nhiệm vụ
- Xây dựng Kế hoạch, phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn điều tra 

viên; triển khai thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ làm nông nghiệp có 
mức sống trung bình năm 2022 và hằng năm trên địa bàn xã Đức Xương theo quy định 
hiện hành. kiểm tra, giám sát việc triển khai rà soát của các thôn.

- Chỉ đạo, tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định 
hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã, Điều tra viên trực tiếp rà 
soát vào phiếu điều tra theo sự phân công phụ trách các khu vực, chịu trách nhiệm kết 
quả điều tra tại khu vực mình phụ trách.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ làm nông nghiệp 
có mức sống trung bình, bàn giao phiếu và hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh xã 
hội huyện theo quy định.

- Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND xã. 
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- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo xã do ngân sách Nhà nước đảm bảo và được bố 
trí trong dự toán ngân sách chi cho công tác giảm nghèo hàng năm.

Ban chỉ đạo và điều tra viên tự giải thể khi đã hoàn thành xong việc tổ chức rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo; hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2022.

Điều 2. Các ông, bà Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Văn hóa - 
xã hội, Công chức Kế toán - Ngân sách, các ông, bà có tên tại Điều 1, Các ngành, 
đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Quyết định này thay thẻ quyết đinh số 82/QĐ-UBND ngày 24/8/2021
  Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban chỉ đạo huyên;
- Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã;
- Thành viên Ban chỉ đạo;
- Như điều 3;
- Lưu ,VP.

CHỦ TỊCH

                    Đỗ Trọng Tuệ
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