Phng pháp rà soát h nghèo, h cn nghèo là phng pháp kho sát thu thp thông tin ca h gia ình c lng
thu nhp và xác nh mc thiu ht các dch v xã hi c bn ca h nghèo, h cn nghèo bo m phù hp vi chun
nghèo theo quy nh ti iu 3 Ngh nh s 07/2021/N-CP ngày 27/01/2021 ca Chính ph quy nh chun
nghèo a chiu giai on 2021-2025.
Phng pháp xác nh h làm nông nghip, lâm nghip, ng nghip và diêm nghip có mc sng trung bình là
phng pháp xác nh thu nhp ca h gia ình trong vòng 12 tháng trc thi im rà soát, không tính khon tr cp
hoc tr giúp xã hi t ngân sách nhà nc vào thu nhp ca h gia ình.
Thi gian rà soát h nghèo, h cn nghèo hng nm nh sau:
- nh k mi nm 01 ln: Thc hin t ngày 01/ 9 n ht ngày 14/12 ca nm;
- Thng xuyên hng nm: Mi tháng 01 ln, thc hin t ngày 15 hng tháng.
Thi gian xác nh h làm nông nghip, lâm nghip, ng nghip và diêm nghip có mc sng trung bình thc hin
t ngày 15 hng tháng.
Quy trình rà soát h nghèo, h cn nghèo nh k hng nm gm: 1- Lp danh sách h gia ình cn rà soát; 2- T
chc rà soát, phân loi h gia ình; 3- T chc hp dân thng nht kt qu rà soát; 4- Niêm yt, thông báo công
khai; 5- Báo cáo, xin ý kin ca Ch tch y ban nhân dân cp huyn; 6- Công nhn h nghèo, h cn nghèo
và h thoát nghèo, h thoát cn nghèo.
Trong ó, v t chc hp dân thng nht kt qu rà soát, thành phn cuc hp: Ban Ch o rà soát cp xã, công
chc c giao nhim v làm công tác gim nghèo cp xã, Trng thôn (ch trì hp), Bí th Chi b thôn, oàn th, rà
soát viên và mt s i din h gia ình qua rà soát, h gia ình khác; mi i din Mt trn T quc Vit Nam cp xã
giám sát.
Ni dung cuc hp: Ly ý kin thng nht ca ít nht 50% tng s ngi tham d cuc hp v kt qu ánh giá, tính im i vi
các h gia ình qua rà soát (ch yu tp trung vào các h nghèo, h cn nghèo mi phát sinh và h thoát
nghèo, h thoát cn nghèo). Trng hp ý kin thng nht di 50%, thc hin rà soát li theo quy nh; kt qu cuc
hp c lp thành 02 biên bn, có ch ký ca ch trì, th ký cuc hp và i din ca các h dân (01 bn lu thôn, 01
bn gi Ban Ch o rà soát cp xã).
Quy trình rà soát h nghèo, h cn nghèo thng xuyên hng nm
V quy trình rà soát h nghèo, h cn nghèo thng xuyên hng nm, h gia ình có giy ngh rà soát h nghèo,
h cn nghèo hoc giy ngh công nhn h thoát nghèo, h thoát cn nghèo, np trc tip hoc gi qua ng bu in n
Ch tch y ban nhân dân cp xã.
Ch tch y ban nhân dân cp xã ch o Ban Ch o rà soát cp xã thc hin rà soát h nghèo, h cn nghèo thng
xuyên theo quy trình quy nh, quyt nh công nhn h nghèo, h cn nghèo hoc h thoát nghèo, h thoát cn
nghèo; cp Giy chng nhn h nghèo, h cn nghèo trong thi hn 15 ngày, k t ngày bt u rà soát theo quy
nh. Trng hp không iu kin theo quy nh, Ch tch y ban nhân dân cp xã tr li bng vn bn và nêu rõ lý do.
Quyt nh cng quy nh quy trình xác nh h làm nông nghip, lâm nghip, ng nghip và diêm nghip có mc
sng trung bình gm:
- H gia ình quy nh ti Khon 2 iu 37 Lut C trú làm vic trong các lnh vc nông nghip, ng nghip, lâm
nghip và diêm nghip có giy ngh xác nhn h có mc sng trung bình, np trc tip hoc gi qua ng bu in n
Ch tch y ban nhân dân cp xã.
- Ch tch y ban nhân dân cp xã ch o Ban Ch o rà soát cp xã t chc xác nh thu nhp ca h gia ình; niêm
yt, thông báo công khai kt qu ti tr s xã trong thi gian 05 ngày làm vic, t chc phúc tra trong thi gian
03 ngày làm vic (nu có khiu ni) và quyt nh công nhn h làm nông nghip, lâm nghip, ng nghip và
diêm nghip có mc sng trung bình trong thi hn 15 ngày, k t ngày bt u rà soát theo quy nh. Trng hp
không iu kin theo quy nh, Ch tch y ban nhân dân cp xã tr li bng vn bn và nêu rõ lý do.
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