
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Văn Quan, ngày  16 tháng 12  năm 2019 Số: 1302/UBND-LĐTBXHDT 

V/v trả lời đơn ông Triệu Văn Họp, 

thôn Pác Lùng, xã Đại An 

Kính gửi: Ông Triệu Văn Họp, thôn Pác Lùng, xã Đại An. 

Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan nhận được đơn đề nghị 

của ông Triệu Văn Họp, thôn Pác Lùng, Xã Đại An, huyện Văn Quan, nội dung 

đơn: Năm 2019 gia đình ông không được hộ nghèo, đề nghị đánh giá lại tiêu chí hộ 

nghèo đối với gia đình ông.  

Qua xác minh nội dung đơn, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trả lời như sau: 

1. Việc ông Triệu Văn Họp phản ánh một số hộ nghèo, cận nghèo trong thôn: 

- Hộ ông Lành Văn Vĩnh đã được lợn của Lục lạc vàng 5 năm rồi nhưng vẫn 

ở cận nghèo? 

Thực tế, hộ ông Lành Văn Vĩnh chỉ được hỗ trợ phát triển sản xuất (hỗ trợ 

con giống là lợn), không phải được lợn “Lục lạc vàng” như phản ánh, năm 2018 là 

hộ cận nghèo, rà soát năm 2019 vẫn thuộc hộ cận nghèo là đúng. 

- Hộ ông Phùng Văn Tài có 3 nhân khẩu, có 1 người đi làm công ty vẫn 

được cận nghèo, bỏ rừng không tính điểm vào bảng điểm.  

Thực tế khi xem phiếu B lưu tại UBND xã thì diện tích đất liền kề và diện 

tích rừng đã được tính điểm trong thang điểm; việc có 1 người đi làm công ty 

nhưng chỉ là đi tìm việc làm trong một thời gian ngắn, chưa có việc làm cụ thể nên 

điều tra viên chưa tính điểm ở mục này (những nội dung này UBND xã Đại An 

ngày 20/9/2019 đã làm việc với ông Triệu Văn Họp và ông Họp đã nhất trí không 

có ý kiến gì khác - Biên bản làm việc ngày 20/9/2019). 

 - Hộ ông Hoàng Văn Hiện hộ giàu được ông Phùng Đông (Phùng Văn Đông - 

Chủ tịch UBND xã Đại An) có tình cảm chấm điểm cho tái nghèo. Phản ánh này là 

không có cơ sở, việc chấm điểm là do điều tra viên và Ban chỉ đạo của xã thực hiện.  

Kết quả xác minh lại các chỉ tiêu ước tính thu nhập phiếu B đối với hộ gia đình 

được 85 điểm B1 và 10 điểm B2 phân loại thuộc hộ nghèo là đúng; Gia đình xác nhận 

không có quan hệ dòng tộc, không biết, không liên quan gì với ông Phùng Văn Đông.  

2. Việc ông Triệu Văn Họp thắc mắc: Xã và thôn chấm điểm cho hộ ông là 

65 điểm. 

Đối với hộ gia đình ông Họp có 02 nhân khẩu (ông Triệu Văn Họp 59 tuổi 

và 01 người 60 tuổi như trong đơn phản ánh). Cả 2 người đều chưa trên 60 tuổi, 



vẫn còn khả năng lao động nên số nhân khẩu trong hộ sẽ được xác định là “hộ có 2 

người” và “mức điểm” là 65 điểm được quy định tại phụ lục số 3b (phiếu B), 

Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm 

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư 

số 14/2018/TT-BLĐTBXH  ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động  - Thương binh và Xã 

hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

Như vậy, điều tra viên chấm điểm cho hộ gia đình ông 65 điểm là đúng quy 

định. Căn cứ vào kết quả đánh giá, chấm điểm tiêu chí hộ nghèo theo quy định, gia 

đình ông Triệu Văn Họp không thuộc diện hộ nghèo. 

Kết quả xác minh lại các chỉ tiêu ước tính thu nhập phiếu B đối với hộ gia đình 

được 190 điểm B1 và 10 điểm B2, phân loại không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 

nghèo. Bản thân ông Họp cũng đã nhất trí (buổi làm việc tại nhà ông Họp và ký vào 

phiếu B).  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trả lời đơn cho ông Triệu Văn Họp được biết./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT; 

- Lưu: VT. 
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