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BÁO CÁO
Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về

chính sách hỗ trợ giảm nghèo và thực hiện Chương trình giảm nghèo 
trên địa bàn xã Ngọc Kỳ

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-LĐTBXH ngày 02/8/2022 của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội huyện Tứ Kỳ về việc kiểm tra thực hiện chính 
sách hỗ trợ giảm nghèo và thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn 
huyện Tứ Kỳ; 

UBND xã Ngọc Kỳ báo cáo việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
về chính sách hỗ trợ giảm ngheod và thực hiện Chương trình giảm nghèo trên 
địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA PHƯƠNG
Ngọc Kỳ nằm ở phía tây bắc huyện Tứ Kỳ, cách trung tâm huyện 6km về 

phía Nam, có trục đường 391C chạy qua. 
Diện tích đất tự nhiên là 346.44 ha, dân số: 4.540 người sinh sống trên địa 

bàn 05 thôn bao gồm: Ngọc Trại, Ngọc Lý, Kim Đôi, Đại Đình, Tứ Kỳ Thượng. 
Đời sống nhân dân từng bước được nâng cao năm sau cao hơn năm trước. 

Kinh tế xã hội phát triển đã tạo điều kiện cho văn hoá xã hội của xã Ngọc Kỳ phát 
triển. Hiện xã có 5/5 thôn đạt danh hiệu làng văn hoá, làng an toàn về an ninh trật 
tự; 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Xã đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2017 và đang phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao.

Năm 2020, xã có 22 hộ nghèo (tỷ lệ 1,47%), 61 hộ cận nghèo (tỷ lệ 
4,08%)

Năm 2021 xã có 21 hộ nghèo (tỷ lệ 1,36%), 43 hộ cận nghèo (tỷ lệ 
2,79%)

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐỊA PHƯƠNG 
TRONG VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ 
giảm nghèo trên địa bàn (lập danh mục văn bản chỉ đạo)

STT Tên văn bản Ghi chú

1 Nghị quyết của HĐND

2 QĐ kiện toàn BCĐ thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
năm 2022; QĐ thành lập BCĐ rà soát hộ 



nghèo giai đoạn 2021-2025; 

3 KH thực hiện công tác giảm nghèo bền 
vững năm 2022; KH điều tra, rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo

4 Sổ quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

2. Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo, Ban chỉ đạo rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Kiện toàn BCĐ giảm nghèo bền vững năm 2022 (Quyết định số 91/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 về việc kiện toàn BCĐ thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2022). 

Thành phần BCĐ gồm có: 
+ Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
+ Phó chủ tịch UBND xã - Phó ban
+ Công chức phụ trách LĐTBXH - Phó ban TT
+ Các thành viên: CC Văn phòng - thống kê, CC Tài chính - kế toán, CC 

Văn hóa - xã hội, CC Địa chính - xây dựng&môi trường, Trưởng đài truyền 
thanh, Trưởng trạm y tế, trưởng 05 thôn

+ Mời các ông, bà chủ tịch MTTQ xã, Chủ tịch hội phụ nữ, Chủ tịch hội 
CCB, Bí thư đoàn TN, Chủ tịch hội nông dân, chủ tịch hội Người cao tuổi tham 
gia BCĐ. 

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm 
nghèo bền vững năm 2022; Triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra đánh giá 
hoạt động của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các thôn về công tác 
giảm nghèo; Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm 
nghèo bền vững trên địa bàn báo cáo UBND xã theo quy định;

- Hằng năm thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.
+ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 về việc thành lập BCĐ 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình 
năm 2020.

+ Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về việc thành lập BCĐ 
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

+ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 về việc kiện toàn BCĐ rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ giảm nghèo 



- Hình thức tuyên truyền, phổ biến: trên hệ thống loa truyền thanh, thông 
qua các tổ chức chính trị, xã hội và trên hệ thống cổng thông tin xã Ngọc Kỳ

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến: Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 
27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 
Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định quy trình rà soát hộ nghòe, hộ cận nghèo hàng 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; kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra: không
5. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo
- Thực hiện báo cáo định kỳ: đúng quy định
- Thực hiện báo cáo đột xuất: đúng quy định
III. CÔNG TÁC RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
1. Rà soát thường xuyên

Từ năm 2020 đến nay, UBND xã không nhận được giấy đề nghị rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo phát sinh nào của công dân.

Kết quả rà soát thường xuyên hàng năm đều được báo cáo về UBND huyện 
theo đúng quy định.

2. Rà soát định kỳ hằng năm
2.1. Ban hành kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ 

hằng năm
Căn cứ kế hoạch của UBND huyện và tình hình thực tế địa phương, xây 

dựng kế hoạch điều tra, rà soát.
Năm 2020, ban hành kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/11/2020 Rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2020  
Năm 2021, ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 10/9/2021 rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp có 
mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Ngọc Kỳ;

2.2. Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát
Ban chỉ đạo rà soát chủ trì, phối hợp với thôn lập danh sách những hộ gia 

đình cần rà soát gồm: những hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận 
nghèo do UBND xã đang quản lý tại thời điểm rà soát và hộ gia đình có Giấy đề 
nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định

Đối với hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình: BCĐ xã căn cứ vào 
các hộ có giấy đề nghị xác nhận hộ có mức sống trung bình gửi BCĐ để lập 
danh sách rà soát xác định thu nhập hộ gia đình.

 2.3. Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình



Ban chỉ đạo xã chủ trì, phối hợp với các trưởng thôn thu thập thông tin hộ 
gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình theo mẫu biểu quy định 
của từng năm.

2.4. Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát
Thôn tổ chức mời và họp dân lấy ý kiến thống nhất tập trung chủ yếu vào 

các hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo. 
lập biên bản lưu và gửi BCĐ

2.5. Niêm yết, thông báo công khai
UBND xã niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 

nhà văn hóa các thôn và trên hệ thống đài truyền thanh xã trong thời gian 03 
ngày làm việc.

Năm 2021, UBND xã nhận được 02 đơn đề nghị và 01 ý kiến kiến nghị đề 
nghị UBND xã xem xét lại kết quả rà soát. UBND xã cử đoàn phúc tra tiến hành 
đến tận nhà đối tượng để tiến hành thu thập thong tin, tính điểm và phân loại hộ 
gia đình có đơn đề nghị. Sau khi phúc tra UBND xã tiến hành niêm yết công 
khai kết quả phúc tra tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn.

Đối với hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, sau khi xác định thu 
nhập của các hộ gia đình, UBND xã niêm yết, thông báo công khai trong thời 
gian 05 ngày làm việc.

2.6. Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
UBND xã căn cứ vào kết quả rà soát và kết quả phúc tra báo cáo bằng văn 

bản gửi UBND huyện kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã.
2.7. Công nhận và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo
Sau khi nhận được ý kiến trả lời bằng văn bản của UBND huyện, UBND 

xã ra quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, 
hộ thoát cận nghèo trên địa bàn và cấp giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận 
nghèo theo mẫu quy định.

2.8. Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả rà 
soát nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

UBND xã tổng hợp báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
thoát nghèo, thoát cận nghèo về UBND huyện đúng thời gian quy định.

IV. VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO 
1. Hỗ trợ về y tế: đảm bảo thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đều 

được cấp BHYT đúng đối tượng và kịp thời. (Kết quả hỗ trợ y tế theo Phụ lục số 1)
2. Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo: Sau khi có kết quả điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, UBND xã gửi các nhà 



trường để thực hiện hỗ trợ giáo dục đào tạo đúng đối tượng. (Kết quả hỗ trợ theo 
Phụ lục số 2)

3. Hỗ trợ về nhà ở: năm 2020 hỗ trợ 01 hộ cận nghèo xây nhà mới số tiền 
5.000.000 đồng (theo Phụ lục số 3) 

4. Hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: Hỗ trợ công trình nước sạch 
cho 01 hộ nghèo thuộc thôn Kim Đôi (bà Đào Thị Ly) và 01 hộ nghèo thuộc thôn 
Đại Đình (ông Nguyễn Văn Huy) theo chương trình hỗ trợ của hội Phụ nữ xã và 
hội Nông dân (theo Phụ lục số 4)

5. Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý: Thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ 
pháp lý cho người có nhu cầu. Ngoài ra hằng năm UBND xã đều tổ chức các 
buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực gia 
đình, bạo lực học đường, ma túy. Các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 
đều được tham gia. (theo Phụ lục số 5)

6. Hỗ trợ điều kiện tiếp cận thông tin, tuyên truyền: Không có (theo Phụ 
lục số 6)

7. Hỗ trợ về tiền điện: hàng quý công chức phụ trách LĐ-TB&XH lập 
danh sách đề nghị hỗ trợ tiền điện theo quy định (theo Phụ lục số 7)

8. Hỗ trợ ưu đãi vay vốn tín dụng: : Giao các tổ tiết kiệm và vay vốn hỗ 
trợ theo nhu cầu.  (theo Phụ lục số 8)

9. Kết quả vận động và thực hiện  Quỹ “Vì người nghèo”  
- Kết quả vận động Quỹ cụ thể số tiền huy động theo từng năm.
+ Năm 2020: 23.000.000 đồng
+ Năm 2021: 10.000.000 đồng
- Kết quả hỗ trợ từ Quỹ: 
+ Năm 2020: hỗ trợ làm nhà ở cho 01 hộ nghèo số tiền 5.00.000 đồng, hỗ 

trợ 01 hộ gia đình khó khăn đột xuất số tiền 1.000.000 đồng; tặng quà cho 08 hộ 
có hoàn cảnh khó khăn số tiền: 3.350.000 đồng

+ Năm 2021: hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho 03 hộ nghèo số tiền 
2.500.000 đồng, tặng quà cho 03 học sinh nghèo vượt khó: 900.000 đồng

Năm 2022: tặng quà cho 01 hộ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 1.000.000 đồng
V. TỰ ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ
1. Những thuận lợi 

Ngọc Kỳ là 1 xã nhỏ, dân số ít, được sự quan tâm của các cấp, nên việc 
điều tra, rà soát tiến hành nhanh chóng.

2. Những khó khăn, vướng mắc 



Hiện nay, số người người mắc bệnh hiểm nghèo ngày càng tăng, trong khi 
chưa có chế độ trợ cấp xã hội nào nên trông chờ vào việc được chứng nhận hộ 
nghèo, cận nghèo để được hỗ trợ thẻ BHYT nhằm giảm bớt chi phí điều trị.

3. Kiến nghị:
 Về sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách: có chế độ đối với người mắc bệnh 

hiểm nghèo.
Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm giải quyết hỗ 

trợ tiền điện cho hộ nghèo kịp thời theo từng quý. 

Nơi nhận :
- UBND huyện;   
- Phòng Lao động – TB&XH huyện;
- Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã;
- BCĐ giảm nghèo xã;                                                                  
- Lưu.                                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thoảng
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