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QUYẾT ĐỊNH 

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

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

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 59/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016-2020; 

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 hàng 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/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 nghiêp, 

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 194/TTr-SLĐTBXH ngày 30/12/ 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

địa bàn toàn tỉnh Nam Định, cụ thể như sau: 

1. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều giai đoạn 2016-2020. 

- Tổng số hộ nghèo: 4.414 hộ; tỷ lệ: 0.69%; 

- Tổng số hộ cận nghèo: 26.777 hộ; tỷ lệ: 4.21%. 

(chi tiết tại phụ lục I kèm theo) 

2. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  theo chuẩn nghèo đa chiều giai 

đoạn 2022-2025. 

- Tổng số hộ nghèo: 11.088 hộ; tỷ lệ: 1,74%; 

- Tổng số hộ cận nghèo: 32.062 hộ; tỷ lệ: 5,04%. 

(chi tiết tại phụ lục II kèm theo) 
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Điều 2. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 được phê duyệt tại khoản 2, 

Điều 1 Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an 

sinh xã hội trong năm 2022. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn 

vị là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ LĐTB&XH;  

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; MTTQ tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Công báo tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP7. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 
Trần Lê Đoài  
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