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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, 

giàu huyện Trà Cú giai đoạn 2021-2025 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ 

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính  quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

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 hằng 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 Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng 
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 Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành chuẩn hộ có thu nhập khá, giàu trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu tỉnh Trà Vinh, giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Công văn số 1750/SLĐTBXH-VPBCĐGN ngày 08/8/2022 của Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện công tác tổ 
chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung 
bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

Xét Tờ trình số 282/TTr-PLĐTBXH ngày 24/8/2022 của Trưởng phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức 

sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu huyện Trà Cú giai đoạn 2021-2025, gồm 
các ông (bà) có tên sau:           

1. Bà Tăng Thị Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng ban. 
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2. Ông Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - 
Phó Trưởng ban Thường trực. 

3. Ông Kim Diễn, Phó Trưởng phòng Dân tộc - Phó Trưởng ban. 

4. Mời ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện - Phó Trưởng ban. 

* Các thành viên: 

5. Ông Long Văn Vũ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

6. Ông Huỳnh Văn Danh, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

7. Bà Lư Thị Tuyết, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê Khu vực Tiểu Cần - 

Trà Cú. 

8. Bà Cao Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách 

xã hội huyện. 

9. Ông Huỳnh Thanh Lam, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. 

10. Ông Lê Phúc Dễ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện.  

11. Ông Huỳnh Văn Cảnh, Trưởng phòng Nội vụ. 

12. Bà Trần Tú Oanh, Quyền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

13. Ông Trần Văn Đồng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

14. Ông Trần Văn Tiến, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. 

15. Ông Trần Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 
Thể thao huyện. 

16. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

17. Bà Phan Thị Thúy, Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

* Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia làm thành viên: 

18. Ông Lương Hữu Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.  

19. Bà Trần Thị Ngọc Hân, Bí thư Huyện đoàn.  

20. Ông Lâm Minh Liên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện.  

21. Bà Trầm Như Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.  

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, triển khai  thực hiện 

công tác tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, 
hộ có thu nhập khá, giàu giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 24/2021/QĐ-

TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các xã, thị trấn trong quá 
trình thực hiện công tác tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức 
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sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu theo đúng quy trình, đảm bảo đối tượng, 
công khai, dân chủ, chính xác và kịp thời theo tiến độ kế hoạch đề ra. Tổ chức 

nghiệm thu phiếu điều tra, rà soát và các biểu mẫu tổng hợp của các xã, thị trấn. 
Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các xã, thị trấn trong quá trình triển 

khai thực hiện nhiệm vụ.  

- Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban được sử dụng 

con dấu của Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng ban Thường trực được sử dụng 
con dấu của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong quan hệ công tác; 
nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công; định kỳ tổng hợp 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo. 

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định hiện 

hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2954/QĐ-

UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú./. 

 
  Nơi nhận: 
- - Như Điều 3; 

- - TT HU, HĐND huyện; 
- - CT, các PCT UBND huyện; 
- - LĐVP; 
- - Lưu: VT, NCTH. 

 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-29T08:34:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
	Huỳnh Văn Nghị<hvnghi@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-29T08:55:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




