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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2021 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 

trên địa bàn huyện Bảo Lâm 

–––––––– 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 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 và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-

2025 và mẫu biểu báo cáo; 

Căn cứ Kế hoạch số 2156/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Thực hiện rà soát đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2021; tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa 

chiều và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Kế hoạch số 1464/KH-UBND, ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bảo Lâm về Thực hiện rà soát đánh giá tình hình hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2021; tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo 

đa chiều và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức 

sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Bảo Lâm; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2021 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 

trên địa bàn huyện Bảo Lâm gồm các Ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Sầm Ngọc Cao, Trưởng phòng LĐ-TBXH           - Tổ trưởng 

2. Bà Triệu Thị Duyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê  - Tổ phó 

3. Bà Dương Thị Xuân, Phó Trưởng phòng LĐ-TBXH   - Tổ phó 

4. Ông Dương Văn Định, Chuyên viên phòng LĐ-TBXH  - Tổ viên 



5. Ông Phùng Văn Tập, Chuyên viên phòng LĐ-TBXH   - Tổ viên 

6. Ông Phương Văn Hữu, Công chức phòng LĐ-TBXH   - Tổ viên 

7. Ông Trương Tuấn Anh, Chuyên viên phòng LĐ-TBXH - Tổ viên 

8. Ông Âu Hoàng Quốc, Kế toán phòng LĐ-TBXH   - Tổ viên 

9. Ông Đào Trung Tuấn, Công chức biệt phái phòng LĐ-TBXH - Tổ viên 

Điều 2. Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2021 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 có nhiệm vụ:  

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công tác rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai 

đoạn 2022-2025. 

 - Kiểm tra, nghiệm thu phiếu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổng hợp, 

phân tích kết quả rà soát; báo cáo kết quả rà soát cho Ban chỉ đạo rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 

2022-2025. 

Điều 3. Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm 

vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo giai đoạn 2022-2025. 

Điều 4. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các Ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 
Nơi nhận:                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như điều 4 (t/h);                                                              CHỦ TỊCH 
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ cấp huyện; 

- Thành viên Tổ giúp việc; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

                                                                                   Mã Gia Hãnh 
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