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BÁO CÁO  

Kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025                 

 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

         Căn cứ 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 hàng 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 

18/7/2021 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, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 

2025 và mẫu biểu báo cáo (viết tắt là Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH).  

      Kế hoạch số 2675/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện 

Cẩm Xuyên 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. Công văn số 3650/UBND-LĐTBXH ngày 17/11/2021của UBND huyện Cẩm 

Xuyên về việc bổ cứu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình giai 

đoạn 2022-2025. 

   Thực hiện Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND xã Cẩm 

Hưng 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. 

Công văn số 589/UBND-LĐTBXH ngày 17/11/2021 của UBND xã về việc bổ cứu 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập trung bình giai đoạn 2022-2025. 

        UBND xã Cẩm Hưng đã tổ chức tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã theo đúng quy trình, hướng dẫn kết quả như sau: 

 Tổng số hộ trong toàn xã: 1825 hộ; 6110 khẩu. 

-  Tổng số hộ nghèo: 87hộ; Tỷ lệ: 4,77 % 

-    Tổng số hộ cận nghèo: 91 hộ; Tỷ lệ: 4,99 % 

-    Tổng số hộ thoát nghèo: 02 hộ  

-    Tổng số hộ thoát cận nghèo: 10 hộ 



                            (Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo). 

 UBND xã báo cáo Ban chỉ đạo Tổng rà soát huyện, UBND huyện Cẩm 

Xuyên xem xét, cho ý kiến về kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Cẩm  

Hưng đoạn 2022-2025./. 
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