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Quan Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 

 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 

 

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019;  

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020; Căn 

cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH 28/6/2016 về hướng dẫn quy trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai 

đoạn 2016-2020; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

17/2016/TT-BLĐTBXH 28/6/2016 về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

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 2021; Kế hoạch số 169/KH-

UBND, ngày 25/8/2021 của UBND huyện Quan Sơn về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021; 

 Căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã, thị trấn năm 2021 

theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020;  

Theo đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện 

Quan Sơn 

QUYẾT ĐỊNH: 



 Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn 

nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 huyện Quan Sơn như sau:  

- Tổng số hộ trên địa bàn: 9.224 hộ       - Tổng số : 42.189 khẩu 

 - Số hộ nghèo: 532 hộ,        -                    - Tỷ lệ hộ nghèo: 5.77% 

- Số khẩu nghèo: 2.345 khẩu                    - Tỷ lệ hộ nghèo: 5.56 %  

- Số hộ cận nghèo: 2.652 hộ                      - Tỷ lệ hộ cận nghèo: 28,75 %  

- Số khẩu cận nghèo: 11,999 khẩu             - Tỷ lệ khẩu cận nghèo: 28,44%  

                        (Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo) 

 Điều 2. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

HĐND - UBND huyện, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện, Trưởng các 

phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Bảo hiểm 

xã hội huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Trưởng các phòng, ngành, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như Điều 3 QĐ;  

- Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa (để b/c);  

- TTr: HU, HĐND huyện (để b/c); 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c); 

 - UB MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;  

- Trưởng các phòng, ngành cấp huyện; 

 - Thành viên BCĐ rà soát huyện;  

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                 

Lương Tiến Thành 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-12T14:40:14+0700
	HÀ NỘI
	Lương Tiến Thành<thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-11-12T14:53:05+0700


		2021-11-12T14:53:20+0700


		quanson@thanhhoa.gov.vn
	2021-11-12T14:53:50+0700




