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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền về rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 

phát sinh năm 2022 trên địa bàn thị xã Kinh Môn

Thực hiện Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND thị xã Kinh 
Môn về rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn 
trên địa bàn thị xã, phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch tuyên tuyền, cụ 
thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Mục đích
- Tuyên tuyền chủ trương, chính sách về rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận 

nghèo phát sinh năm 2022 theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 
Thông tư số 07/2021/TTBLĐTBXH ngày 18/7/2021 về tổng hợp chung kết quả rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

2. Yêu cầu
- Tuyên truyền phương thức thực hiện đến các tổ chức, cá nhân các văn bản 

quy định của nhà nước về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo: 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; 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, diêm 
nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025 và mẫu biểu báo cáo; Thông 
tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 
ngày 18/7/2021.

3. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ

tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày
30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số
nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 và hướng
dẫn tại Công văn số 1386/LĐTBXH-VPQGGN ngày 29/4/2022 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn
2022-2025 đến các hộ gia đình trên phạm vi toàn thị xã. Các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức và cá nhân tham gia công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
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1. Tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 
Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 và các văn bản liên quan bằng 
nhiều hình thức.

2. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trong quá trình tổ chức triển khai thực 
hiện rà soát, xác minh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo quy định tại 
Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH.

3. Thực hiện tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, các tin bài, cổng 
thông tin điện tử của thị xã và của UBND các xã, phường, lồng ghép và các hội 
nghị, cuộc họp để cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia công tác rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình trên phạm vi toàn thị xã nắm được. 

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
- Thời gian tuyên truyền kể từ ngày 18/5/2022 đến hết quá trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình, khi có kết quả báo cáo các cấp. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đài phát thanh thị xã
Thường xuyên phát thanh, truyền thanh, tăng thời lượng phát, đăng các tin bài 

trong quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình theo Kế hoạch của 
UBND thị xã.

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao
Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, 

phường, cơ quan liên quan tuyên truyền các băng zôn, khẩu hiệu, palo, áp phích tại 
các điểm công cộng để người dân trên toàn thị xã nắm được.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền rà soát, xác minh hộ nghèo, hộ 

cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn; phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý 
nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát, xác minh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 
2022 trên các phương tiện truyền thông; hướng dẫn hộ gia đình đăng ký rà soát; tổ
chức lực lượng rà soát, xác minh việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ
cận nghèo trên địa bàn; kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên
địa bàn quản lý.

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã xây dựng  Kế hoạch tuyên tuyền rà soát, 
xác minh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, phường phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã (Bc);
- Các đơn vị liên quan;
- UBND xã, phường;
- Lưu: VH&TT.

TRƯỞNG PHÒNG  

Nguyễn Thị Kha
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