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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2022 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 1774/QĐ-BCĐ ngày 13/9/2021 của 

Trưởng Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh ban hành quy 

chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh 

Ninh Thuận; Kế hoạch số 3637/KH-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

Trưởng Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Ninh 

Thuận (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ 

đạo tham gia phụ trách địa bàn, đôn đốc, kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban: 

Phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo; chủ 

trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; ký ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan 

đến công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; Phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

hàng năm trên địa bàn tỉnh. 

2. Ông Hà Anh Quang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội - 

Phó Trưởng ban: 

Giúp Trưởng ban điều hành công tác chung của Ban Chỉ đạo, chịu trách 

nhiệm trước Trưởng ban về các nhiệm vụ được phân công phụ trách; 

Chỉ đạo chuẩn bị các văn bản, nội dung các cuộc họp Ban Chỉ đạo; phối 

hợp với các thành viên liên quan tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các 

hoạt động về công tác 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 theo 

chức năng nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội thực hiện các chính sách giảm nghèo trong toàn tỉnh; 
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Kiểm tra, giám sát quy trình rà soát của các huyện, thành phố; tổng hợp, 

báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn. 

Phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt kết quả rà soát và công tác 

thi đua khen thưởng 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; 

Thay mặt Trưởng ban điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo khi được 

ủy quyền.  

3. Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh – 

Thành viên 

Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – cơ quan Thường 

trực BCĐ tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về các vấn 

đề liên quan đến công tác 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;  

bố trí các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và tham mưu ban hành các văn bản kết luận 

cuộc họp, ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban; 

Phối hợp kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đã ban hành với Trưởng ban và Chủ tịch UBND 

tỉnh theo yêu cầu. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của 

Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. 

4. Ông Trần Văn Cư , Phó Cục trưởng Cục Thống kê - Thành viên:  

Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa 

phương liên quan, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về số liệu thống kê dân 

số, nghiệp vụ chuyên ngành trong quá trình tổ chức 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 đảm bảo chính xác đúng quy định của Nhà nước; thực 

hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban 

phân công. 

5. Ông Hồ Trọng Luật, Phó Giám đốc Sở Tài chính- Thành viên: 
Phối hợp với Phó Trưởng Ban điều hành hoạt động liên quan đến kinh phí 

phục vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hướng dẫn các địa phương trong việc 

bảo đảm kinh phí thực hiện công tác 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. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo do 

Trưởng ban phân công; 

 Phụ trách theo dõi, giám sát địa bàn huyện Thuận Bắc. 

 6. Ông Phan Ninh Thuận, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - 

Thành viên: 

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức việc thực hiện công tác 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 theo chức năng, nhiệm vụ được 
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giao đảm bảo chính xác, khách quan; Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan 

đến hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công; 

Phụ trách, theo dõi, giám sát địa bàn huyện Ninh Sơn. 

7. Bà Mai Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên: 

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức việc thực hiện công tác 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 theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao đảm bảo chính xác, khách quan. Phối hợp Phó Trưởng ban theo dõi, báo 

cáo tình hình tiếp cận chỉ tiêu về y tế của hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 

các địa phương trong việc tổng hợp, báo cáo về hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. Thực hiện các 

nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân 

công; 

Phụ trách theo dõi, giám sát địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

8. Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - 

Thành viên: 

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức việc thực hiện công tác 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 theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao đảm bảo chính xác, khách quan. Phối hợp Phó Trưởng ban theo dõi, báo 

cáo tình hình tiếp cận chỉ tiêu về giáo dục của hộ nghèo. Thực hiện các nhiệm 

vụ khác liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công; 

Phụ trách, theo dõi, giám sát địa bàn huyện Ninh Hải. 

9. Ông Nguyễn Như Nguyên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Thành 

viên: 

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức việc thực hiện công tác 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 theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao đảm bảo chính xác, khách quan. Phối hợp Phó Trưởng ban theo dõi báo cáo 

tình hình tiếp cận chỉ tiêu về nhà ở của hộ nghèo. Thực hiện các nhiệm vụ khác 

liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công; 

10. Ông Nguyễn Tri Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông - Thành viên: 

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức việc thực hiện công tác 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 theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao đảm bảo chính xác, khách quan. Phối hợp Phó Trưởng ban theo dõi báo cáo 

tình hình tiếp cận chỉ tiêu về tiếp cận thông tin và dịch vụ viễn thông của hộ 
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nghèo. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo 

do Trưởng ban phân công. 

Phụ trách, theo dõi, giám sát địa bàn huyện Thuận Nam. 

11. Ông Trần Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn - Thành viên: 

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức việc thực hiện công tác 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 theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao đảm bảo chính xác, khách quan; Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các địa 

phương trong việc tổng hợp, báo cáo về hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. Thực hiện các nhiệm vụ khác 

liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. 

Phụ trách, theo dõi, giám sát địa bàn huyện Ninh Phước. 

12. Ông Bá Bình Yên, Phó Trưởng Ban Dân tộc – Thành viên: 

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức việc thực hiện công tác 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 theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao đảm bảo chính xác, khách quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan 

đến hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công; 

Phụ trách theo dõi, giám sát địa bàn huyện Bác Ái. 

13. Ông Lê Minh Lộc, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng chính sách 

xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Thuận – Thành viên: 

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức việc thực hiện công tác 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 theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao đảm bảo chính xác, khách quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan 

đến hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. 

14. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên Hiệp Phụ 

Nữ tỉnh, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn - Thành viên: Đề nghị tham gia công tác 

tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và giám sát chung về công tác rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt 

động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. 

15. Ông Võ Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh– 

Thành viên:  

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức việc thực hiện công tác 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 theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao đảm bảo chính xác, khách quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan 

đến hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. 
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16. Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố – Thành viên: Chỉ đạo triển 

khai công tác 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 trên địa bàn. 

Tổng hợp, báo cáo và phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 

bàn theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của 

Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. 

Các thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh, căn cứ  

nhiệm vụ được Trưởng Ban phân công, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao và có trách nhiệm báo cáo kết quả trước Ban chỉ đạo theo yêu cầu của 

Trưởng Ban; trong quá trình thực hiện có vướng mắc, kịp thời phản ánh về 

Thường trực Ban chỉ đạo (Sở Lao động – Thương binh và xã hội) tổng hợp báo 

cáo Trưởng Ban để xem xét, điều chỉnh./. 

 

Nơi nhận:       
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, PCT. Nguyễn Long Biên; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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