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Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã 
 

Thực hiện Công văn số 233/CV-VPQGGN ngày 12/10/2021 của Văn phòng 
Quốc gia về giảm nghèo về việc đôn đốc hoàn thành rà soát hộ nghè, hộ cận 
nghèo năm 2021; Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 
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 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND 
các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phê duyệt kết quả rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo cuối năm 2021 theo 
chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 để công bố số 
liệu kết quả giảm nghèo năm 2021 và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội. 

Trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 của các 
xã, phường, thị trấn, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành phê duyệt kết 

quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 
chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 của toàn huyện. 

2. Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND 
cấp xã tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 
2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021- 2025 (báo 
cáo theo mẫu số 7.1 ban hành kèm theo Kế hoạch 301/KH-UBND) gửi Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội trƣớc ngày 16/10/2021. 

3. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đẩy nhanh tiến độ rà soát, xác 

định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022 - 2025. Hoàn thành phê duyệt trƣớc ngày 15/11/2021 để chuyển hồ 
sơ cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội làm thục tục cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

4. Bố trí kinh phí ngân sách cấp huyện phục vụ công tác 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 theo Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 
19/8/2021 của UBND tỉnh.  

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện kịp thời, chất 

lượng các nội dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Tổ giúp viện BCĐ tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Phòng LĐTBXH huyện/TP/TX; 
- Lưu: VT, BTXH.                                                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Đặng Văn Dũng 
 


		dangvandung.sld@hatinh.gov.vn
	2021-10-12T14:47:37+0700


		solaodong@hatinh.gov.vn
	2021-10-12T16:21:37+0700




