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Số:        /TB-UBND 

 

Phường 3, ngày 30 tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy trình xác định 

hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình 

giai đoạn 2022 - 2025 

 

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 29 tháng 10 năm 2021 về việc 

tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; 

Để thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc dân chủ ở cơ sở, công tác điều 

tra, rà soát đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 được thực hiện một cách 

công bằng, công khai có sự tham gia giám sát của người dân, xác định đúng đối 

tượng, không trùng lấp, không bỏ sót đối tượng và làm cơ sở, để địa phương xác 

định, công nhận tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận 

nghèo trong giai đoạn 2022 - 2025. 

Ủy ban nhân dân phường 3 hiện nay đang tiến hành tổng rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025; 

Thời gian điều tra kể từ ngày 01/11/2021 đến ngày 25/11/2021. 

Đối tượng rà soát toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo đang quản lý tại địa 

phương và hộ có khả năng rơi vào hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh do gặp 

phải những biến cố bất khả kháng có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn 

phường 3, hộ thoát nghèo giai đoạn 2016 – 2020. 

Phương pháp, quy trình điều tra, rà soát thực hiện đúng theo các văn bản 

như sau: 

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

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



- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 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;  

- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 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 và mẫu biểu báo cáo; 

Nay Ủy ban nhân dân phường 3 xin thông báo đến tất cả nhân dân 

phường 3 được biết. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thị Kiều Oanh 
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