
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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TỜ TRÌNH 

Về viêc̣ đề nghi ̣ thẩm điṇh kết quả 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 năm 2022 

 

Căn cứ 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. Thông tư số 02/2022/TT-

BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 

của Bộ Lao động – TB&XH. 

Căn cứ Kế hoạch số 3454/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND huyện Đức 

Thọ về việc 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 năm 2022.  

Căn cứ Kế hoac̣h số 42 ngày 15 tháng 09 năm 2022 của UBND xã Tùng Châu về  

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 năm 2022.  

 Xét quy trình, hồ sơ và kết quả điều tra , rà soát hộ nghèo , hô ̣câṇ nghèo taị các 

thôn, xóm. 

 Căn cứ kết quả cuôc̣ họp Ban chỉ đạo rà roát hộ nghèo , hô ̣câṇ nghèo năm 2022, 

xã Tùng Châu, ngày 20  tháng  10  năm 2022. 

UBND xa ̃ Tùng Châu lâp̣ tờ trình đề nghi ̣ UBND huyêṇ xem xét , phê duyêṭ kết 

quả 2 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 năm 2022, xã Tùng Châu với các nôị 

dung cu ̣thể sau: 

1. Tổng số hô ̣gia điǹh : 1134 hô,̣ 3332  khẩu ( Theo số liệu của Thống kê tháng 

9/2022) 

2. Tổng số hô ̣nghèo: 40 hô,̣ Khẩu nghèo: 95 khẩu.  

Tỷ lệ hộ nghèo: 3,53% (Cách tính:Tổng số hô ̣nghèo/ Tổng số hô ̣gia đình) 

Trong đó:  

+  Hô ̣nghèo không có khả năng lao động: 21 hô,̣ với 31 khẩu. Tỷ lệ  1,85   %; 

+ Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều: 1,71 %  

+ Hộ nghèo thuộc chính sách BTXH: 20 hô,̣ với 35 khẩu. Tỷ lệ  1,76   %; 

+  Hô ̣nghèo có thành viên là NCC với cách mạng: 0 hô,̣ với…….khẩu. Tỷ lệ  0   %; 

+  Hô ̣nghèo dân tôc̣ thiểu số: 0 hô,̣ với……..khẩu. Tỷ lệ  0   %; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx


 

 

3. Tổng số hô ̣câṇ nghèo: 66 hô,̣ Khẩu câṇ nghèo 168 khẩu.  

Tỷ lệ hộ cận nghèo : 5,82 % (Cách tính :Tổng số hô ̣nghèo /Tổng số hô ̣gia 

đình). 

Trong đó:  

+ Hô ̣cận nghèo không có khả năng lao động: 28 hô,̣ với 40 khẩu. Tỷ lệ  2,47  %; 

+ Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều: 3,43 % 

+ Hô ̣cận nghèo có thành viên là NCC với cách mạng: 01 hô,̣ với 02 khẩu. Tỷ lệ 0,08   

%; 

+  Hô ̣nghèo dân tôc̣ thiểu số: 0 hô,̣ với……..khẩu. Tỷ lệ  0   %; 

4. Tổng số hộ thoát nghèo:  17  hộ, với 26   khẩu; 

5. Tổng số hộ thoát cận nghèo: 23  hộ, với 71  khẩu;  

6. Tỷ lệ nghèo đa chiều:  5,14  %  ( tỷ lệ hộ nghèo đa chiều+ tỷ lệ cận nghèo đa 

chiều)  

7. Tổng số hộ có mức sống trung bình :  663  hô,̣ với 2589 khẩu. Tỷ lệ 58,47 %; 

Kính đề nghi ̣ UBND huyêṇ xem xét, thẩm điṇh./. 

 
 

Nơi nhân:     
- Phòng LĐ - TB&XH; 

- Lưu: VT, LĐ - TBXH. 
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