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Kính gửi:    

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 3238/UBND-VX ngày 22/11/2021, của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2021, tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa 

chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Rà soát, đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định1. Kết 

quả giảm nghèo chỉ được xác định thông qua việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn hằng năm, không căn cứ vào mục tiêu kế hoạch đề ra. 

- Triển khai thực hiện tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo 

đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định2; 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 và mẫu biểu báo cáo. Trong quá trình thực hiện, kết 

quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại cấp thôn và cấp xã phải được lấy ý kiến 

thống nhất của người dân, niêm yết, thông báo công báo công khai theo quy định; 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát trên 

địa bàn quản lý. 

  
1 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp 

cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng 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 trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH. 

2  Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-

2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, nghư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo.  

 



- Chỉ đạo các thành viên trong ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã tổ chức 

thẩm định, nghiệm thu từng phiếu rà soát; nếu phát hiện các trường hợp bất 

thường (tăng hoặc giảm số hộ nghèo, hộ cận nghèo đột biến), tổ chức phúc tra 

lại kết quả rà soát. Quy trình phúc tra thực hiện theo quy định tại mục 4, điều 

4, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. Thời gian báo cáo kết quả chính thức thực 

hiện theo quy định tại Kế hoạch số 1260/KH-UBND ngày 13/9/2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện Thạch An.  

- Sau khi có kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 -

2025, căn cứ chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, UBND các 

xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể hỗ trợ các chính sách giảm 

nghèo hiện hành cho từng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng nguyên nhân 

nghèo và các chỉ số thiếu hụt.  

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám 

sát quá trình thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; 

tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho 

giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện bảo đảm kịp thời, đúng quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề khó khăn, vướng mắc 

để xem xét, giải quyết theo quy định. 

Căn cứ các nội dung nêu trên đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- TT. Huyện ủy; (b/c) 

- TT. HĐND huyện; (b/c) 
- CT, các PCT UBND huyện;  

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu: VT, LĐ-TB&XH.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Long Giang 
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