
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 
Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trùng Khánh, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả chính thức về rà soát đánh giá  

tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2307/KH-UBND ngày 7 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức rà soát đánh giá tình hình hộ 

nghèo, hộ cận năm 2022 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Trùng Khánh báo cáo như sau: 

I. CÁC CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ 

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;       

Căn cứ 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. 

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 và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu 

biểu báo cáo. 

Kế hoạch số 2307/KH-UBND ngày 7 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức rà soát đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận 

năm 2022 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

II. CÔNG TÁC LÃNH CHỈ ĐẠO VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 12 tháng 9 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh về việc thực hiện rà soát 

đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh. 

Để thực hiện tốt việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và xác 

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

trên địa bàn huyện đảm bảo đúng đối tượng, thời gian quy định, Ban chỉ đạo 

giảm nghèo huyện Trùng Khánh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và 
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Xã hội tổ chức 4 lớp tập huấn tại huyện Trùng Khánh với 553 đại biểu tham dự, 

nội dung triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận năm 2022 và xác định hộ 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình hướng dẫn 

thu thập thông tin và phân tích số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. 

Sau khi được trang bị kiến thức về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2022 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống 

trung bình. Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Trùng Khánh đã chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện công tác rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và 

ngư nghiệp có mức sống trung bình. 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thực hiện tiếp nhận, nghiệm thu phiếu điều tra khẩn trương kiểm tra, rà soát và 

tổng hợp kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo của các xã, thị trấn. Đồng thời, chỉ 

đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện điều tra hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2022 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có 

mức sống trung bình. Thành lập và phân công cán bộ phụ trách các xóm làm 

điều tra viên, phối hợp cùng các trưởng xóm, tổ dân phố rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trên địa bàn được giao phụ trách. Bố trí công chức phụ trách công tác 

Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, nghiệm thu phiếu điều tra của các 

điều tra viên, tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra tại địa phương mình. 

2. Công tác kiểm tra, giám sát 

Các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện và Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn luôn xác định việc thực hiện điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo có ý nghĩa hết sức quan trọng, đồng thời chuẩn bị tốt công 

tác tuyên truyền cho người dân tại các xóm, tổ dân phố hiểu được chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ.  

Các thành viên ban chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát thực hiện công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2022 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống 

trung bình chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về kết quả điều tra, rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo mà xã, thị trấn mình được phân công phụ trách. 

III. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 

NĂM 2022 

1. Kết quả sau rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 

- Tổng số hộ dân cư trên địa bàn tháng 12/2022: 17.487 hộ. 

- Tổng số hộ nghèo toàn huyện: 5.015/17.487 = 28,68%. 

- Tổng số hộ cận nghèo toàn huyện: 3.163/17.487 = 18,09%. 

- Tổng số hộ nghèo của toàn huyện: 5.015 hộ nghèo = 28,68%, giảm được 

843 hộ nghèo, tỷ lệ giảm nghèo 4,91%, không  đạt so với Kế hoạch Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao (Lý do: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 tác động đến việc 
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làm, giảm thu nhập người lao động; người lao động không có việc làm ổn định, 

do thời tiết, dịch lợn tai xanh, một số hộ có người thân ốm đau bệnh tật điều trị 

dài ngày, các hộ thoát nghèo chủ yếu rơi vào hộ cận nghèo). 

- Tổng số hộ cận nghèo của toàn huyện là 3.163 hộ = 18,09%, tăng 567 hộ 

so với đầu năm, tỷ lệ hộ cận nghèo tăng 3,25%. 

2. Kết quả hộ người có công thoát nghèo năm 2022 

- Tổng số hộ người có công thuộc hộ nghèo đầu năm 2022 toàn huyện có 

18 hộ gồm các xã (Lăng Hiếu 01 hộ, Xuân Nội 01 hộ, Đức Hồng 03 hộ, Chí 

Viễn 01 hộ, Ngọc Khê 02 hộ, Đoài Dương 07 hộ, Đình Phong 03 hộ). 

- Kết quả cuối năm 2022 toàn huyện còn 13 hộ, thoát 05 hộ gồm các xã 

(Đức Hồng 02 hộ, Đoài Dương 02 hộ, Đình Phong 01 hộ). Các hộ còn lại không 

thoát nghèo, nguyên nhân là không có lao động chính, hộ có đông người ăn theo, 

hộ đơn thân, hộ có người khuyết tật nên khó khăn trong việc thoát nghèo. 

 (Gửi kèm biểu tổng hợp số liệu 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 

7.10; 7.11) 

IV. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

Công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận năm 2022 và xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình được Thường trực 

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các ban, ngành đoàn thể, nhân 

dân và toàn xã hội quan tâm, tham gia vào cuộc và được thực hiện đồng bộ, đảm 

bảo thực hiện đúng quy trình, không bỏ sót đối tượng và phản ánh đúng thực 

trạng nghèo của địa phương.  

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn quan tâm và chỉ đạo 

kịp thời, sự phối hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, các ban 

ngành trong huyện đã tổ chức tập huấn kịp thời cho các điều tra viên của các xã, 

thị trấn về các chủ trương, kế hoạch, các biểu mẫu có liên quan đến công tác điều 

tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và xác định hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình. 

Công tác tuyên truyền luôn được Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện, xã 

quan tâm, chú trọng tuyên truyền người dân ở các xóm, tổ dân phố hiểu được 

chuẩn nghèo mới của Chính phủ giai đoạn 2022 - 2025 gồm cả mức chuẩn chính 

sách, chuẩn mức sống tối thiểu và mức thiếu hụt đa chiều theo Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.   

2. Khó khăn 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động đến việc làm, giảm thu 

nhập của người lao động, một số Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh 

bị ảnh hưởng dẫn đến người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm, nhu cầu 

tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong huyện và ngoài huyện giảm; 
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một số hoạt động dịch vụ việc làm; thông tin thị trường lao động bị tạm dừng 

nên ảnh hưởng tới hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động. 

Năm 2022 là năm đầu tiên được giao vốn triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025. Vốn giao 

chậm; định mức, mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án…dẫn đến thời gian xây 

dựng kéo dài, mặt khác việc tổ chức triển khai thực hiện ở cơ sở phải chờ các 

văn bản hướng dẫn Trung ương, tỉnh ban hành dẫn đến chậm giải ngân, kết quả 

thực hiện các dự án của chương trình đến tháng 12/2022 của huyện còn hạn chế. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả nhất định song, 

công tác giảm nghèo của huyện vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: 

Công tác giảm nghèo ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, bản thân 

các hộ nghèo chưa thực sự có ý thức phấn đấu tự vươn lên để thoát nghèo, nhiều 

hộ còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng và bằng lòng 

với cuộc sống hiện tại, tái nghèo và phát sinh nghèo vẫn còn diễn ra. Kết quả 

giảm nghèo chưa bền vững; Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công 

tác giảm nghèo đã được các cấp, các ngành tích cực vào cuộc nhưng hiệu quả 

chưa cao. 

Trên đây là Báo cáo kết quả chính thức việc rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở LĐTB&XH; 

- TT.Huyện ủy;  

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Thành viên BCĐ CTMTQG huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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