
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /SLĐTBXH-BTXH
V/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo                

phát sinh năm 2022

Hải Dương, ngày      tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

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; 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 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 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 
07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng 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;

Thực hiện Công văn số 1386/LĐTBXH-VPQGGN ngày 29/4/2022 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai 
đoạn 2022-2025; Công văn số 102/LĐTBXH-VPQGGN ngày 06/5/2022 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát 
sinh năm 2022; Kế hoạch số 1378/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các phòng 
ban liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nội 
dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH 
ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản liên 
quan bằng nhiều hình thức đến các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn 



quản lý được biết và thực hiện, trong đó đặc biệt lưu ý những nội dung mới tại 
Phụ lục kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.

2. Tiến hành tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh 
năm 2022. Các địa phương tập trung rà soát đối với các hộ gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn đã có Giấy đề nghị; bảo đảm việc thu thập thông tin về tài sản 
để ước lượng thu nhập của hộ gia đình đúng quy định tại Điều 3 Nghị định số 
07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ và nội dung mới được sửa đổi, 
bổ sung tại Phiếu B ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH 
ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với hộ gia đình 
bổ sung giấy đề nghị rà soát mới thì tổ chức thực hiện thủ tục rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo phát sinh năm 2022.

3. Tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 
2022 và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa 
chiều giai đoạn 2022-2025 về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước 
ngày 01/6/2022 (theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 
07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 và Phụ lục VII ban hành kèm theo 
Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022).

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố./.

(Xin sao gửi kèm theo Công văn số 1386/LĐTBXH-VPQGGN ngày 
29/4/2022 và Công văn số 102/LĐTBXH-VPQGGN ngày 06/5/2022 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội)

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- GĐ Sở; PGĐ Hiền;
- Lưu: VT, BTXH.

                       GIÁM ĐỐC

                    Bùi Thanh Tùng
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