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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VXNV 

V/v tăng cường chỉ đạo thực 

hiện công tác rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2021 

           Ninh Thuận, ngày        tháng 11  năm 2021 

                                           
      Kính gửi:  

    - Thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo tỉnh; 

                       - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 4157/KH-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; thời gian qua, 

các ngành, địa phương mặc dù tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 nhưng vẫn cố gắng tập trung chỉ đạo công tác điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 đảm bảo theo đúng Kế hoạch đề ra. 

Để việc triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo đảm bảo khách 

quan, đúng thực tế, không áp đặt, đúng quy định, đúng tiêu chí, không chạy theo 

thành tích và đảm bảo quyền, lợi ích cho người nghèo, tạo sự đồng thuận của 

người dân và hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh khiếu nại, khiếu kiện; đồng 

thời thực hiện Công văn số 3938/LĐTBXH-VPQQGN ngày 09/11/2021 của Bộ 

Lao động- Thương binh và Xã hội về tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao UBND các huyện, thành phố: 

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc quy trình, phương pháp rà soát, 

phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; Chỉ đạo việc điều tra, thu thập 

các chỉ tiêu, đặc trưng của hộ và thành viên trong hộ để xác định việc tiếp cận và 

cho điểm đảm bảo đúng quy định, không máy móc, cứng nhắc dẫn đến bỏ sót 

đối tượng. Trong quá trình thực hiện kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 

địa bàn phải được lấy ý kiến thống nhất của người dân theo quy định và được 

niêm yết, thông báo công khai. 

Tổ chức phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, xây dựng giải 

pháp hỗ trợ cụ thể cho từng hộ trên cơ sở các chính sách giảm nghèo hiện hành 

và nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả giảm nghèo được xác định 

thông qua tổ chức rà soát hằng năm dựa trên tình hình thực tế của địa phương.  

Khẩn trương hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn và báo cáo chính thức 

kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội) theo đúng thời gian quy định. 
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2. Các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách địa bàn theo 

dõi, giám sát các địa phương tiếp tục theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các địa 

phương thực hiện công tác rà soát, báo cáo kết quả đảm bảo phản ánh đúng thực 

chất, không chạy theo thành tích. 

3. Giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị và địa phương tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 năm 2021 

cho UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 

theo đúng quy định./. 
 

 

Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ (Quyết định số 1620/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh); 

- VPUB: LĐ, VXNV; 

- Lưu: VT, NVT.   

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
               Nguyễn Long Biên 
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