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Số: 100 /KH-UBND

Châu Thành, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Kiểm tra, đánh giá chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2017 của
Sở Lao động Thương bình và xã hội về kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu
quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2017;
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm
2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương
trình giảm nghèo tại địa phương, thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo trên
địa bàn huyện, thực hiện quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, kết quả
giảm nghèo hàng năm.
2. Nắm bắt thực tiễn thực hiện của các xã, thị trấn; kiểm tra, giám sát phải
đảm bảo tính chính xác; dân chủ, công bằng, công khai, ghi nhận các đề xuất, các
giải pháp và những kiến nghị của từng đơn vị trong tổ chức thực hiện.
II. NỘI DUNG:
1. Kiểm tra, đánh giá việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình giảm
nghèo của địa phương.
2. Kiểm tra đối tượng thụ hưởng các chính sách dự án giảm nghèo.
3. Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện tốt các chính
sách trợ giúp đối với hộ nghèo đảm bảo kịp thời, đúng định mức.
4. Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo:
- Thu thập các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách, dự án
thuộc Chương trình giảm nghèo.
- Tiến độ và kết quả thực hiện các dự án, chính sách giảm nghèo so với kế
hoạch thực hiện.
- Kết quả, mức độ thụ hưởng các chính sách, dự án giảm nghèo.
III. PHƢƠNG PHÁP, CÁCH THỨC TIẾN HÀNH VÀ CHẾ ĐỘ BÁO
CÁO
1. Phƣơng pháp:
- Thu thập thông tin thứ cấp: các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của địa phương
về thực hiện Chương trình giảm nghèo.
- Tham vấn với cán bộ các xã, thị trấn, ấp: Đảng ủy, HĐND, UBND, thành
viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã, Trưởng ấp.

- Tham vấn các đối tượng thụ hưởng để đánh giá mức độ tiếp cận và thụ
hưởng Chương trình.
2. Cách thức tiến hành:
a) Cấp huyện:
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo
huyện) trực tiếp tham mưu UBND huyện, đồng thời, chủ trì phối hợp với các ban,
ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện tham gia kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn, cụ
thể như sau:
- Thông báo với Ban Chỉ đạo giảm nghèo các xã, thị trấn về mục đích, nội
dung, kiểm tra, giám sát.
- Chọn ngẫu nhiên xã, thị trấn, ấp để tiến hành kiểm tra.
- Thu thập tài liệu có liên quan.
- Tiến hành kiểm tra ấp và tham vấn trực tiếp với một số hộ trên địa bàn.
- Báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Hậu
Giang và Ủy ban nhân dân huyện.
b) Cấp xã:
- Nghe các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo các xã, thị trấn báo cáo tình
hình thực hiện Chương trình giảm nghèo.
- Thu thập tài liệu có liên quan.
- Kiểm tra kết quả thực hiện chính sách, dự án giảm nghèo, kết quả rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo ở ấp. Danh sách, sổ sách quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Tham vấn các đối tượng hưởng lợi về mức độ tiếp cận, thụ hưởng Chương
trình.
- Tiếp thu các kiến nghị của ấp.
- Báo cáo kết quả kiểm tra về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ
quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện) và Ủy ban nhân dân cùng cấp.
3. Chế độ thông tin, báo cáo:
Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo với cấp thẩm quyền theo nội
dung và các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25
tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:
- Báo cáo kiểm tra: Trong thời gian 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt
kiểm tra.
- Báo cáo giám sát: Trước ngày 26 tháng 12 năm 2017.
IV. THỜI GIAN TIẾN HÀNH:
Công tác kiểm tra, đánh giá Chương trình giảm nghèo được triển khai trong
năm 2017. Trong đó:
- Cấp huyện, xã thực hiện ít nhất 6 tháng một lần.
- Tùy theo điều kiện thực tế sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất nếu có vấn đề phát
sinh.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
1. Tổng kinh phí thực hiện: 8.600.000 đồng.
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- Kinh phí thực hiện từ nguồn dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá
thực hiện chương trình, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững năm 2017.
- Cơ cấu kinh phí như sau:
+ Cấp huyện: 2.700.000 đồng.
+ Cấp xã: 5.900.000 đồng.
2. Định mức và nội dung chi hỗ trợ cụ thể cho các cấp:
- Cấp huyện: 300.000 đồng x 9 đơn vị = 2.700.000 đồng.
- Đối với xã: 700.000 đồng x 7 đơn vị = 4.900.000 đồng.
- Đối với thị trấn: 500.000 đồng x 2 đơn vị = 1.000.000 đồng.
3. Nội dung chi:
Nội dung và mức chi cho hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện theo chế độ
chi tiêu tài chính hiện hành của nhà nước, bao gồm các nội dung chi cụ thể như
công tác phí, xăng xe, văn phòng phẩm, photo tài liệu, nước uống…
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội:
- Xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên và
phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đối với
các xã, thị trấn.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát.
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Sở Lao động
Thương binh và xã hội.
- Thực hiện quyết toán kinh phí đúng quy định.
2. UBND các xã, thị trấn:
- Trên cơ sở Kế hoạch của huyện, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân
công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo của đơn vị
mình.
- Trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các ấp và các hộ
nghèo, hộ cận nghèo.
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện.
- Thực hiện quyết toán kinh phí theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017./.
Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH;
- TT.UBND huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Đỗ Văn Lô
Email:
lodv@haugiang.gov
.vn
Cơ quan: Huyện
Châu Thành, Tỉnh
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