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 Kính gửi:  - Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 728/LĐTBXH-VPQGGN ngày 10/5/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát bổ sung hộ nghèo, hộ cận 

nghèo giai đoạn 2022-2025. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã, thị 

trấn tập trung triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Đối với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

- Tham mưu cho UBND huyện đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn trong 

việc tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022 

theo các quy định hiện hành;  

- Chủ trì phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo huyện, UBND các xã thị trấn và các cơ quan có liên quan kịp thời giải 

quyết những khó khăn vướng mắc, những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trong 

quá trình rà soát; 

- Thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới của 

UBND cấp xã và tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt kết quả rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để báo cáo UBND tỉnh.  

- Tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới và 

kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 đầy đủ theo mẫu tại Phụ lục VII 

ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 16/7/2021 và Phụ 

lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH, báo cáo Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định. 

2. Đối với UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022 

(Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid -19, thiên tai, số hộ gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn gặp những rủi ro, biến cố do nguyên nhân khách quan) trong thời 

gian qua cần rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để kịp thời 

thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo quy định; 

Cơ sở pháp lý thực hiện rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo: Thực 

hiện theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động-
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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, ngư nghiệp, diêm nghiệp 

có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo (sau đây viết 

tắt là Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH); Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2022/TT-

BLĐTBXH). 

3. Một số nội dung hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, 

xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022 và tổng hợp, báo 

cáo như sau: 

Bên cạnh các nội dung thực hiện theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 18/7/2021 và Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thống nhất thực hiện một 

số nội dung như sau: 

3.1. Đối với việc tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát 

sinh mới năm 2022: 

Thực hiện mẫu số 3.1. Phiếu B1- Thông tin chung về hộ gia đình; Mẫu số 

3.11. Bảng điểm chỉ tiêu dinh dưỡng theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 

theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022. 

Căn cứ Mẫu số 3.2. Phiếu B2- Thông tin hộ gia đình về các chỉ tiêu nhu 

cầu xã hội cơ bản; Mẫu số 3.3. Bảng quy ước điểm phiếu B1; Mẫu số 3.4. Bảng 

chấm điểm phiếu B1 khu vực thành thị và Mẫu số 3.6. Bảng chấm điểm phiếu B1 

khu vực nông thôn trung du và miền núi phía Bắc (quy định tại Phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022), Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội cụ thể hóa Bảng chấm điểm B1, B2 khu vực thành 

thị và khu vực nông thôn (gửi kèm theo Công văn này). 

Đối với hướng dẫn sử dụng Phiếu A, Phiếu B: Thực hiện theo Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022. 

Các nội dung còn lại thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3.2. Đối với việc tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

phát sinh mới và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 đối với cấp 

huyện và xã: 

UBND các xã, thị trấn thực hiện tổng hợp, báo cáo đầy đủ các biểu mẫu từ 

Biểu mẫu số 7.1 đến biểu mẫu số 7.11 theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 18/7/2021 và Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về UBND huyện xong trước ngày 18/5/2022 

để tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh.  
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Các mẫu biểu được cụ thể hóa như sau: 

- Đối với các biểu mẫu từ biểu mẫu số 7.1 đến biểu mẫu số 7.7 và biểu mẫu 

số 7.11 theo Công văn số 1408/CV-BCĐ ngày 30/8/2021 của Ban Chỉ đạo rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 -2025 tỉnh Lạng Sơn. 

- Đối với các biểu mẫu số 7.8, 7.9 và 7.10: Căn cứ Biểu mẫu 7.8, 7.9 và 

7.10 quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30/3/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cụ thể hóa 

thành các biểu mẫu 7.8, 7.9 và 7.10 để thống nhất thực hiện (gửi kèm theo Công 

văn này). 

Yêu cầu Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, UBND các xã, 

thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện đúng thời hạn. Trong quá trình triển khai, 

thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về  Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo huyện (Qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

huyện, số điện thoại: 02053.825753) để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở LĐTBXH (B/c); 

- Thương trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện(B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT.                                                                                                                                                                                                                          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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