
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-VX 

V/v tăng cường công tác rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 

            
    Sơn Dương, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi - Thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 

bàn huyện Sơn Dương giai đoạn 2021-2025; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTXH 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; 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; Thông tư số 

02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-

BLĐTXH  ngày 18/7/2021; 

Căn cứ Văn bản số 1386/LĐTBXH-VPQGGN ngày 29/4/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 

2022-2025; Văn bản số 102/CV-VPQGGN ngày 06/5/2022 của Văn phòng Quốc 

gia về Giảm nghèo về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo phát sinh năm 2022 (có 

bản sao gửi kèm);   

Thực hiện Văn bản số 1549/UBND-THVX ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang tăng cường công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai 

đoạn 2022-2025; Văn bản số 732/SLĐTBXH-XH ngày 18/5/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về tăng cường công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo giai đoạn 2022-2025. 

Để kịp thời thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội cho một số 

hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, 

thiên tai. Ủy ban nhân dân các huyện yêu cầu phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội, các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Văn bản số 1386/LĐTBXH-VPQGGN ngày 

29/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định có liên quan, 

cụ thể như sau: 

1. Đối tượng rà soát 

- Hộ gia đình không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm rà soát 

(tháng 5/2022), gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh… trong 

thời gian từ đầu năm 2022 đến nay, có nhu cầu được rà soát (bổ sung) để công 

nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

- Các hộ có tên trong danh sách cận nghèo tại thời điểm rà soát, các hộ gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn đã có giầy đề nghị bị chịu ảnh hưởng của thiên tai, 
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dịch bệnh trong thời gian từ đầu năm 2022 đến nay, có nhu cầu được rà soát để 

công nhận là hộ nghèo. 

2. Quy trình rà soát 

Các xã, thị trấn hướng dẫn các hộ gia đình thuộc đối tượng rà soát làm giấy 

đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; 

sau khi nhận được giấy đề nghị rà soát của hộ gia đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tiến hành rà soát theo quy trình 

quy định tại Điều 5, Quyết định 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. 

3. Phương pháp rà soát và phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo   

Từ ngày 22/5/2022 việc rà soát hộ nghèo, hộ cân nghèo thường xuyên hàng 

năm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTXH 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; 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; 

Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTXH. 

(Có bản sao Văn bản số 1386/LĐTBXH-VPQGGN, Văn bản số 102/CV-

VPQGGN; hướng dẫn rà soát, hướng dẫn sử dụng Phiếu A và Phiếu B; hệ thống 

biểu mẫu báo cáo gửi kèm) 

4. Tổng hợp kết quả 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các xã, thị trấn tổng 

hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bao gồm:  

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 

2022-2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1989/QĐ-

UBND ngày 14/12/2021 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh 

Tuyên Quang năm 2021. 

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh từ sau 31/12/2021 đến hết tháng 4/2022 

(nếu có). 

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh tháng 5/2022 (nếu có). 

- Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh và kết quả rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 đề 

nghị các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo theo các biểu gửi kèm. Đồng thời kiểm tra, 

kiểm soát chặt chẽ kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo trường hợp có số hộ nghèo 

phát sinh cao đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải có giải trình, báo cáo 

cụ thể các nguyên nhân phát sinh hộ nghèo với Ban Chỉ đạo cấp huyện. 

5. Thời gian báo cáo 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo phát sinh và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo 
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chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp) chậm nhất ngày 23/5/2022 để tổng 

hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

Đối với những hộ phát sinh sau ngày 25/5/2022, việc tổng hợp báo cáo rà soát 

thường xuyên thực hiện theo Quy định tại Khoản 1, Điều 7 của 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. 

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

 

N¬i nhËn: 
- Như trên;  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Báo cáo); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện (Báo cáo); 

- Đ/c PCT UBND huyện phụ trách VHXH; 

- Chánh, Phó VPTH HĐND -UBND huyện: 

- Chuyªn viªn THVX; 

- Lu: VT, PLĐ      b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Phạm Thị Nhị Bình 
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