
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-LĐTBXH 

V/v bổ cứu hoàn thành rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập TB 

Nghi Xuân, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện 

về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-

2025, hiện nay các địa phương đã cơ bản rà soát xong, có số liệu báo cáo UBND 

huyện. Tuy nhiên, đây là năm đầu thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 

2021-2025 cần phải đánh giá đúng khách quan để thực hiện chính sách giảm 

nghèo cho những năm tiếp theo; ngày 11/11/2021, UBND huyện đã tổ chức 

cuộc họp để bổ cứu một số nội dung về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

có mức sống trung bình. 

UBND tỉnh có Công văn số 7635/UBND-VX2 ngày 12/11/2021, về việc bổ 

cứu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình giai đoạn 2022-

2025; UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn tập trung, khẩn trương chỉ đạo 

các thôn, tổ dân phố tiến hành rà soát phúc tra toàn diện thật kỹ, không để sót 

đối tượng và đánh giá khách quan, đúng chính xác mức độ thiếu hụt các chỉ số 

tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; mở rộng diện rà soát đối với các nhóm hộ 

chính sách bảo trợ xã hội, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên ốm 

đau bệnh tật, không có nguồn thu nhập nhưng chưa nằm trong danh sách rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nhèo năm 2021. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm 

về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-

2025 của địa phương./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở LĐ-TB&XH; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Thường trực UBMTTQ huyện; 

- Các Thành viên BCĐ rà soát huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 
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