
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH AN                                  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-LĐTBXH 
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách 

giảm nghèo năm 2021 

Thạch An, ngày          tháng 02 năm 2021 

 

              

  

Kính gửi: - Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; 

                                      - Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; 

                                      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                    

 Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ về Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Công văn số 269/LĐTBXH-VPQGGN ngày 03 tháng 02 năm 2021 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách giảm 

nghèo, an sinh xã hội năm 2021; 

Thực hiện nội dung Công văn số 188/SLĐTBXH-BTXH ngày 19 tháng 02 

năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc hướng 

dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo năm 2021. 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội 

năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận 

đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59//2015/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (Số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 

thời điểm rà soát 31/12/2020).         

2. Chuẩn nghèo quy định tại khoản 1 nêu trên là căn cứ để đo lường và giám 

sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người 

dân; là cơ sở để xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh 

xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2021. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021 đúng theo quy định, 

trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về UBND huyện (qua Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện;                                                                                        

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;                                                 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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