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Vũ Muộn, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Các ông, bà trưởng thôn. 

 

Thực hiện công văn số 793/UBND-LĐTBXH ngày 11/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bạch Thông về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 

2022-2025, Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn đề nghị các ông, bà trưởng thôn thực 

hiện nội dung sau: 

1. Tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 

2022. Quy trình và phương pháp rà soát thực hiện theo hướng dẫn số 1711/HD-

LĐTBXH ngày 10/9/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mẫu 

phiếu rà soát thực hiện theo mẫu số 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.11, phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. Tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo phát sinh mới và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 theo mẫu biểu báo cáo, mẫu số  7.1, 

7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11 ban hành kèm theo hướng dẫn số 1711/HD-LĐTBXH 

ngày 10/9/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và mẫu số 7.8, 7.9, 

7.10 phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/3/2022  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Thời gian báo cáo kết quả gửi về UBND huyện (qua Đ/c Thông - Công 

chức Văn hóa - xã hội) trước ngày 18/5/2022 để tổng hợp báo cáo theo quy 

định./. 

Nơi nhận:          

Gửi bản điện tử:  

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo; 

Gửi bản giấy: 

- 10 ông, bà trưởng thôn; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
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