
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

Số:            /UBND-LĐTBXH 
V/v trả lời phản ánh của công dân 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Quảng, ngày       tháng 3 năm 2022 

  Kính gửi: Công dân có ý kiến phản ánh trên hệ thống 

         kết nối người dân với chính quyền tỉnh Cao Bằng. 
 

 Ngày 02 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng nhận được 

phản ánh của công dân xóm Nà Pò, xã Quý Quân phản ánh trên hệ thống kết nối 

Cao Bằng. 

 Tiêu đề phản ánh: Phản ánh về bên cơ quan trong xóm 

 Nội dung phản ánh như sau (trích nguyên văn): ‘‘Hiện nay tôi hộ khẩu 

thường trú tại thôn Nà Cháo xã Sóc Hà tạm trú tại xóm Nà Pò xã Quý Quân 

huyện Hà Quảng nhưng trong cuộc họp tôi nghe các đồng chí cán bộ trong xóm 

Nà Pò nói rằng nếu tôi không chuyển hộ khẩu xuống Quý Quân thì sau này 

trong gia đình tôi sẽ không được rà soát hộ nghèo. Cho tôi hỏi các lãnh đạo cấp 

cao của tỉnh Cao Bằng rằng có phải như vậy không. Với điều khoản nào của Bộ 

trung ương”  

 Qua nghiên cứu nội dung phản ánh và đối chiếu với các văn bản hướng 

dẫn quy định, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng trả lời như sau: 

 Căn cứ tại mục 1, phần I, phụ lục IV. Hướng dẫn sử dụng phiếu A, phiếu 

B kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 18 tháng 7 năm 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, 

có quy định như sau: 

"Hộ gia đình thuộc diện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là hộ gia đình có 

hộ khẩu thường trú hoặc đã đăng ký tạm trú và sinh sống từ 06 tháng trở lên 

trên địa bàn." 

Vậy trường hợp của công dân có đăng ký tạm trú trên địa bàn Xóm Nà 

Pò, xã Quý Quân, nếu thời gian tạm trú từ 6 tháng trở lên thì hằng năm rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn thực hiện tại xóm Nà Pò, xã Quý Quân. 

 Trên đây là ý kiến trả lời của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng đối với 

phản ánh của công dân xóm Nà Pò, xã Quý Quân về rà soát hộ nghèo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND xã Sóc Hà, Quý Quân; 

- Lưu: VT, LĐTBXH (Bền, Công, Bắc). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Phương 
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