
 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 728/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 10/5/2022; Công 

văn số 736/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 11/5/2022 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc rà soát bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-

2025 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022. Theo quy trình quy 

định tại 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 Lao động -

Thương binh và Xã hội Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ 

cận nghèo; 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 khi nhận được báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát 

sinh của một số xã trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện giai đoạn 2021-2025) tiến hành thẩm định, 

tổng hợp kết quả rà soát của các xã có hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 

2022, qua đó UBND huyện nhận xét, đánh giá và tiếp tục chỉ đạo như sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện nhất trí với kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo phát sinh của các xã, thị trấn.  

2. Kết quả rà soát đảm bảo chính xác, khách quan, phản ảnh đúng thực 

trạng đời sống của các hộ dân, cụ thế:  

2.1. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh: 

- Số hộ nghèo phát sinh mới: 12 hộ, tỷ lệ phát sinh tăng 0,04% trên tổng 

số hộ dân;  

- Số hộ cận nghèo phát sinh mới: 04 hộ, tỷ lệ phát sinh tăng 0,01% trên 

tổng số hộ dân;  

- Số hộ thoát nghèo: 04 hộ, tỷ lệ phát sinh giảm 0,01% trên tổng số hộ 

dân;  

2.2. Kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thời điểm hiện tại năm 2022: 

- Số hộ nghèo là  3.303 hộ, chiếm tỷ lệ 10,68 % (tăng 08 hộ, tăng 0,03% 

so với năm 2021;  
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- Số hộ cận nghèo là 1.834 hộ, chiếm tỷ lệ 5,93% (tăng 04 hộ, tăng 0,01% 

so với năm 2021.  

(có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo) 

3. Căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 đã 

được thẩm định, UBND huyện đề nghị UBND các xã có hộ nghèo, hộ cận nghèo 

phát sinh tiếp tục thực hiện các bước theo quy trình: 

- Công nhận kết quả rà soát; công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo 

phát sinh năm 2022;  

Các quyết định và báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện) trước ngày 31/5/2022 để tổng hợp, trình 

Chủ tịch UBND huyện quyết định phê duyệt, báo cáo Ban Chỉ đạo rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo tỉnh và UBND tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT. 
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