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Vv bổ cứu rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ thu nhập trung bình 

giai đoạn 2022-2025   

Cẩm Hưng, ngày 16 tháng 11 năm 2021 

 

     Kính gửi:  

 - Cấp ủy, Ban cán sự 9 thôn; 

- Thành viên BCĐ theo Quyết định số 642/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021; 

                 Thực hiện Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tĩnh Hà Tĩnh và Kế hoạch số 2675/KH-UBND ngày 23/8/2021 của 

UBND huyện Cẩm Xuyên về Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ 

có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, đến nay xã đã hoàn thành việc rà 

soát ở các đơn vị thôn xóm. Tuy nhiên thực hiện Công văn số 7635/UBND tĩnh 

Hà Tĩnh ngày 12/11/2021, giấy mời số 427/GM-UBND huyện Cẩm Xuyên về 

việc bổ cứu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập trung bình giai đoạn 

2022-2025. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu: 

         1. Các thôn tiếp tục tuyên truyền, thông báo rộng rãi, đầy đủ cho nhân dân 

hiểu đầy đủ chủ trương tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; những hộ có nhu 

cầu cần làm giấy đề nghị được rà soát bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực 

hiện theo các bước của quy trình rà soát. 

+ Yêu cầu quy mô hộ đưa vào rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo dự báo 

không dưới 15 - 20% tổng số hộ dân cư của thôn mình; mở rộng rà soát đối với 

các nhóm hộ thuộc chính sách bảo trợ xã hội; hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 

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 nghèo năm 2021. Tuyệt đối không 

để bất kỳ người dân nào có hoàn cảnh khó khăn mà không được rà soát.  

+ Kết quả điều tra, rà soát phải được lấy ý kiến thống nhất của người dân 

và phải được niêm yết, thông báo công khai theo quy định; đồng thời đảm bảo sự 

tương đồng về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các thôn có cùng điều kiện kinh 

tế - xã hội và đời sống dân sinh. 

2.Các thành viên trong Ban chỉ đạo xã đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các 

thôn bổ sung, mở rộng diện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; trực tiếp kiểm tra, 



 

 
giám sát công tác rà soát, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn được phân công phụ 

trách;  

+  Báo cáo kết quả chính thức theo hệ thống biểu mẫu điều tra hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 gửi về UBND xã 

trước ngày 21/11/2021 để tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định./. 

    Nhận được Công văn yêu cầu các đơn vị thôn thực hiện nghiêm túc, rà 

soát bổ sung đối tượng theo quy định, đảm bảo tiến độ đề ra./. 
 

Nơi nhận: 

      - Như trên; 

      - Lưu: VT, TBXH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 
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