
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày      tháng      năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020  

trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 cho giai 

đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016 -2020; 

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao 

động - TB&XH về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng 

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

Thông tư số 14/2018/TT-BLDTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động-TB&XH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLDTBXH ngày 

28/6/2016 của Bộ Lao động-TB&XH Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016-2020;  

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-SLĐTBXH ngày 29/10/2020 của Sở Lao 

động-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo và 

triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn số 06/HD-SLĐTBXH 

ngày 9/11/2020 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về Quy trình điều tra, 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 và cập nhật thông tin vào hệ 

thống phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Vĩnh 

Phúc; 

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 30/5/2016 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về giảm nghèo-giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND thành 

phố về một số biện pháp giảm nghèo-giải quyết việc làm thành phố Vĩnh Yên 

giai đoạn 2016-2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND thành 

phố về tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo và triển khai điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn thành phố; 



Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - TB&XH thành phố Vĩnh Yên tại 

Tờ trình số 176/TTr-LĐTBXH ngày 28/12/2020. 

 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối 

năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

thành phố, cụ thể như sau: 

Tổng số hộ dân trên địa bàn thành phố cuối năm 2020 là  36.524 hộ, trong 

đó:  

- Số hộ nghèo: 168 hộ, chiếm 0,46%. 

- Số hộ cận nghèo: 186 hộ, chiếm 0,51%. 

(có danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đính kèm) 

Điều 2. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để 

thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách về phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn thành phố. 

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

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng các phòng, ban, đơn 

vị, Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hành./.  
 

 

Nơi nhận:    
- TT UBND tỉnh Vĩnh Phúc (b/c);                                        
- Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc (b/c); 

- TT Thành uỷ - HĐND thành phố (b/c); 

- CT và các PCT; 

 - CPVP; 

- Như điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lê Anh Tân 
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