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THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-LĐTBXH 

V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 728/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 10/5/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát bổ sung hộ 

nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025; Công văn số 736/SLĐTBXH-

BTXHTE ngày 11/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng 

Sơn về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022. 

UBND thành phố đã ban hành công văn số 1023/UBND-LĐTBXH ngày 

12/5/2022 về việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022, 

trong đó chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu hướng dẫn, đôn đốc UBND các 

phường, xã khẩn trương triển khai rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát 

sinh mới (Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid -19, thiên tai trong thời gian 

qua, số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần rà soát, xác định hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trên địa bàn để kịp thời thực hiện các chính sách giảm nghèo và an 

sinh xã hội theo quy định); tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo phát sinh mới, kết quả rà soát năm 2022 và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2021 đầy đủ theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông 

tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 16/7/2021 và Phụ lục VII ban hành kèm 

theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội và các nội dung liên quan tại công văn Hướng dẫn của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh. 

1. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình đầu năm 2022 

- Số hộ nghèo: 66 hộ với 179 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 0,26% tổng số hộ dân. 

- Số hộ cận nghèo: 51 hộ với 166 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 0,2% tổng số hộ dân. 

- Số hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình: 05 hộ với 13 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 0,02% tổng số hộ dân. 

2. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 

2022 (làm cơ sở tiếp tục thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách an 
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sinh xã hội năm 2022 và những năm kế tiếp) của UBND các phường, xã, UBND 

thành phố báo cáo kết quả số hộ nghèo, cận nghèo sau khi rà soát như sau: 

- Số hộ nghèo: 65 hộ với 176 nhân khẩu (chiếm tỉ lệ 0,26% tổng số hộ 

dân); trong đó, giảm 01 hộ, giảm 03 nhân khẩu so với đầu năm 2022. Cụ thể: 

+ Giảm 01 hộ nghèo (độc thân) với 01 nhân khẩu của xã Mai Pha do đã 

chết (UBND thành phố đã có Báo cáo 57/BC-UBND ngày 21/01/2022 về kết 

quả rà soát lại số liệu tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2021 và báo cáo về trường hợp hộ thoát nghèo đột xuất); giảm 01 nhân khẩu hộ 

nghèo của xã Quảng Lạc và giảm 01 nhân khẩu hộ nghèo của phường Đông 

Kinh, do đã chết. 

+ Không có hộ nghèo phát sinh mới tại thời điểm tháng 5/2022. 

- Số hộ cận nghèo: 52 hộ với 165 nhân khẩu (chiếm tỉ lệ 0,21% tổng số hộ 

dân); trong đó, tăng 01 hộ, giảm 01 nhân khẩu so với đầu năm 2022. Cụ thể: 

+ Đã giảm 03 nhân khẩu hộ cận nghèo (phường Đông Kinh: 01; xã Quảng 

Lạc: 02, do đã chết). 

+ Phát sinh mới 01 hộ cận nghèo với 02 nhân khẩu (phường Đông Kinh). 

(Có các phụ lục từ 7.1 đến 7.11 và danh sách kèm theo) 

- Số hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình: 

Không có phát sinh. 

UBND thành phố Lạng Sơn đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.  

 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các TV BCĐ giảm nghèo TP; 

- Phòng LĐ-TB&XH; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang TTĐT TP; 

- CPVP, CVVX; 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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