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V/v rà soát hộ làm nông, lâm, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 
 

 

Kính gửi:  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 1055/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 23/6/2022 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện rà soát 

hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2022. 

UBND thành phố yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

UBND các phường, xã khẩn trương triển khai, thực hiện nội dung như sau: 

1. UBND các phường, xã 

1.1. Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến tất cả các hộ gia đình cư 

trú trên địa bàn về các chính sách của Nhà nước đối với hộ gia đình làm nông, 

lâm, ngư, nghiệp có mức sống trung bình được thụ hưởng:  

- Hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế: Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo 

hiểm y tế (theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều 
của Luật Bảo hiểm y tế).  

- Hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn để trang trải chi phí học tập: Mức 

vay vốn tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên (theo quy định tại 

khoản 2, Điều 1 Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg, ngày 23/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối 
với học sinh, sinh viên). 

- Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học 

tập trực tuyến: Mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên (theo 

quy định tại Điều 6 Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg, ngày 04/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình 
khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến). 

1.2. Tiếp tục tuyên truyền về quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định; Thường xuyên thực 

hiện rà soát hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa 

bàn để có cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ trên; Thực hiện rà soát, xác định 

hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới do tác động tiêu cực của đại dịch Covid -

19, thiên tai, tai nạn, bệnh tật, rủi ro… để kịp thời thực hiện các chính sách giảm 

nghèo và an sinh xã hội theo quy định (mục 1.3. tại Công văn số 1023/UBND - 

LĐTBXH ngày 12/5/2022 của UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện quy trình 
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rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên theo quy định tại Điều 5, quy trình 

xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình theo quy định tại Điều 6 và chế độ báo cáo kết quả rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên trên địa bàn theo quy định tại khoản 1 Điều 

7, 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).  

 1.3. Việc xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức 

sống trung bình trên địa bàn thực hiện theo mục 3, phần II, Kế hoạch số 

177/KH-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh và mục 3, phần II, Kế hoạch số  

239/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND thành phố rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 -2025. 

1.4. Báo cáo bằng văn bản và Biểu 1 về kết quả rà soát hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tính đến 

ngày 15/6/2022 gửi UBND thành phố (qua phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội) chậm nhất 14 giờ 30 phút ngày 27/6/2022. 

(Gửi kèm Công văn này 02 biểu: Biểu 01 - Mẫu biểu báo cáo, tổng hợp 

xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình 

tính đến tháng 6/2022;  Biểu 02 Kết quả tổng hợp xác định hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình do phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội đã tổng hợp thời điểm cuối năm 2021) 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

Tiếp tục tham mưu UBND thành phố trong việc theo dõi, hướng dẫn 

UBND các phường, xã thực hiện rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát 

sinh mới, rà soát hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa 

bàn theo đúng quy trình. 

Đôn đốc UBND các phường, xã báo cáo kết quả rà soát hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tính đến ngày 

15/6/2022; Tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả chung của thành phố, kèm theo 

biểu mẫu theo quy định, gửi về Sở Lao động - TB&XH đảm bảo thời gian. 

UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội, UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về UBND thành phố (qua phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết./. 
 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang TT ĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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