
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

Số: 136 /QĐ - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Kỳ Phong, ngày 15 tháng 09 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác 

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

bình năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Phong 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

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

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 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 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 1424/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND huyện Kỳ 

Anh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn 

huyện Kỳ Anh; 

Căn cứ Kế hoạch số 44 /KH-UBND, ngày 15/9/2022 của UBND xã Kỳ 

Phong về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn 

xã Kỳ Phong; 

Xét đề nghị của các công chức: Văn phòng thống kê; Công chức văn hóa xã 

hội xã Kỳ Phong. 

QUYẾT ĐỊNH: 

       Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận 

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

trung bình năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Phong, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

I. Ban Chỉ đạo: 

1. Ông: Võ Tiến Sửu, Chủ tịch UBND xã Trưởng ban 

2. Bà: Trần Thị Thanh Hải, Chủ tịch MTTQ xã Phó ban 

3. Ông: Nguyễn Đình Chiến, Phó CT UBND xã Phó ban  

4. Ông: Nguyễn Văn Yên, Phó CT UBND xã Phó ban  

5. Ông: Trần Hải Đăng, Công chức VHXH xã Thư ký BCĐ 

6. Ông: Nguyễn Hữu Tùng, Trưởng Công an xã Thành viên 

7. Ông: Bùi Văn Bảo, CHT Ban CHQS xã Thành viên 

8. Ông: Nguyễn Xuân Tào, Công chức tư pháp Thành viên 

9.Bà: Nguyễn Thị Hảo, Công chức Văn phòng Thành viên 

10.Bà: Nguyễn Thị Quý, Công chức Địa chính Thành viên 

11. Ông: Lê Văn Lưu, Công chức kế toán xã Thành viên 

12. Ông: Nguyễn Tiến Tình, Công chức VHXH xã Thành viên 

13. Bà: Hoàng Thị Liên, CT Hội LHPN xã Thành viên 



14. Ông: Nguyễn Trí Tân, Bí thư đoàn xã Thành viên 

15. Ông: Võ Văn Quang, Chủ tịch hội CCB xã Thành viên 

16. Bà: Võ Thị Xuân, Chủ tịch Hội ND xã Thành viên 

17. Các Ông (bà) Bí thư chi bộ của 10 thôn Thành viên 

Kính mời các ông (bà)có tên sau tham gia thành viên Ban Chỉ đạo: 

1. Bà: Nguyễn Thị Phúc - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã; 

2. Ông: Trần Hoàng Thuận - Phó bí thư Đảng uỷ; 

3. Ông: Nguyễn Hải Thành - Phó Chủ tịch HĐND xã. 

II. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo: 

1. Ông: Nguyễn Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng 

2. Ông: Trần Hải Đăng, Công chức VHXH xã Thành viên 

3. Bà: Nguyễn Thị Hảo, Công chức văn phòng Thành viên 

4. Ông: Nguyễn Tiến Tình, Công chức VHXH xã Thành viên 

5. Bà: Trần Lê Cẩm Ngọc, Công chức Tài chính kế toán Thành viên 

6.Bà: Trương Thị Tú Quỳnh, Công chức tư pháp Thành viên 

7. Bà: Thái Thị Mai Hiên, Phó CT- MTTQ xã Thành viên 

8. Ông: Trần Văn Đạt, Phó bí thư đoàn xã Thành viên 

9.Ông: Lưu Hồng Sơn, CT hội người cao tuổi Thành viên 

10. Các Ông (bà) Trưởng thôn của 10 thôn Thành viên 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc: 

1. Thành viên Ban chỉ đạo: 

- Chịu trách nhiệm Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các thôn được phân công phụ 

trách tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình đúng quy 

trình, tiến độ kế hoạch của UBND xã.  

- Hướng dẫn đội ngũ điều tra viên xã về sử dụng bộ công cụ và ứng dụng 

công nghệ thông tin trong việc rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức 

sống trung bình. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định 

hộ có mức sống trung bình năm 2022 của các thôn được phân công phụ trách; 

trong trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của thôn 

hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh thì báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo xã để 

kịp thời xử lý khắc phục. 

- Tham gia thẩm định, tổng hợp kết quả rà soát của thôn được phân công 

phụ trách chỉ đạo và thực hiện công tác báo cáo theo quy định; chịu trách nhiệm về 

kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn được phân công phụ trách. 

- Thực hiện nghiêm túc sự phân công, điều động của Trưởng, Phó ban chỉ 

đạo khi có yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

2. Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo: 

- Tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định công 

nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; quyết định phê duyệt danh sách hộ có 

mức sống trung bình. Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho từng hộ 

gia đình trong danh sách phê duyệt. 

- Tổng hợp, phân tích, xử lý kết quả, tham mưu các văn bản, biểu mẫu báo 

cáo theo yêu cầu của BCĐ theo đúng thời gian quy định. 

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng Tổ giúp việc phân công. 

Điều 3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc: 

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; 



- Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện theo quy 

định hiện hành. 

       Điều 4.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định  

số 136/ QĐ - UBND ngày 08/9/2021 của UBND xã Kỳ Phong. .   

Văn phòng  HĐND – UBND xã, các ban ngành liên quan cùng các ông(bà) 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban chỉ đạo huyện; 

- TT Đảng ủy - HĐND xã; 

- Thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc; 

- Lưu: VP./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

                                    

 

 

Võ Tiến Sửu 
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