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UY BAN NHAN DAN
T!NH BA RIA - VUNG TAU

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc

S& -'1 /2021/QD-UBND

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày 48 tháng/H näm 2021

QUYET DNH
Quy djnh chuân nghèo da chiu
cüa tinh Ba Rja - VUng Tàu giai doin 2022 - 2025
UY BAN NHAN DAN T!NH BA R!A - VUNG TAU
Can ci'Lu2t To chi'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can th Lut Sira do2i, bd sung m5t s diu cza Lut Td chic ChInh phi và
Luat To ch&c chInh quyên djaphing ngày 22 tháng 11 näm 2019;
Can c& Nghj djnh s 07/2021/ND-CT ngày 27 tháng 01 nám 2021 cia
ChInh phz quy djnh chuán nghèo da chiêu giai dogn 202 1-2025,
Theo d nghj ca Giám dc Sà Lao dç5ng - Thu'crng binh và Xd hi tgi Ta
trInhsó 1403/TTr-SLDTBXH ngày 03 tháng 11 nám 2021 dê nghj ban hành
Quyet djnh quy djnh chuán nghèo da chiêu cia tinh Ba Rja - Vüng Tàu áp dyng
giai dogn 2022 - 2025.
QUYET JJNH:
Diu 1. Phm vi diu chinh
Quy& djnh nay quy djnh chun nghèo da chiu cüa tinh Ba Rja - VUng
Tàu giai doin 2022-2025.
Diu 2. Di tuçriig áp dyng
1. H gia dInh.
2. Các cc quan, clo'n vj, t chirc và Ca nhân có lien quan tham gia cong tác
giãm nghèo.
Diêu 3. Chuân nghèo cia chiu giai doin 2022 - 2025
1. Các tiêu chI do 1iing nghèo da chiu giai dotn 2022 - 2025
a) Tiêu chI thu nhp
Khu virc nông thôn: 2.000.000 dng/ngui/tháng.
Khu v11c thành th: 2.600.000 dng/ngui/tháng.
b) Tiêu chI mirc do thiu hut djch v'i xã hi co bàn
Các djch vi xâ hi c bàn áp dung theo quy djnh tai dim b khoàn 1 Diu
3 Nghj dnh so 07/2021/ND-CP ngày 27 tháng 01 nàm 2021 cüa ChInh phü quy
djnh chuân nghèo cia chiêu giai doan 2021 - 2025.
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c) Djch vi xã hi cci bàn, chi s do 1ung 1mrc d thiu hijt djch vi xã hi
c bàn và nguong thiêu ht áp d%lng theo quy djnh tai Ph 1c ban hành kern
theo Nghj djnh s 07/2021/ND-CP ngày 27 tháng 01 näm 2021 cüa ChInh phü
quy djnh chun nghèo da chiêu giai dotn 202 1-2025.
2. Chun h nghèo tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai dotn 2022 - 2025
a) Chun h nghèo
Khu virc nông thôn (gm cac xã thuOc huyn, thj xâ, thành ph): là h dap
img mt trong hai tiêu chi sau: có thu nhtp bInh quân dâu ngithi/tháng tü
1.500.000 dông tth xuông hoc có thu nhQtp bInh quân dâu ngithi/tháng trên
1.500.000 dông den 2.000.000 dông và thiêu hit t1r 03 chi so do 11.thng müc d
thiêu hut djch vçi xã hi co bàn tth len.
Khu virc thành thj (grn các phuOng, thj trn và huyn Con Dào): là h
dáp img rnt trong hai tiêu chi sau: có thu nhp bInh quân dâu ngi/tháng tili
2.000.000 dng trâ xuông hotc Co thu nhQtp bInh quân dâu nguñ/tháng trên
2.000.000 dông den 2.600.000 dông và thiêu ht ti'r 03 chi so do lrnmg rnüc d
thiêu hiit dich vu xã hôi c bàn trô len.
b) Chun h nghèo quy djnh ti khoân 2 Diu nay là can cü do lung và
giárn sat rnüc d thiêu hiit ye thu nhp và djch V11 xà hi c bàn cüa ngi.thi dan;
là ccv sO xác djnh dôi tilçvng dê th?c hin các chInh sách giâm nghèo, an sinh xa
hi và hoich djnh các chInh sách kinh té - xä hi cüa tinh giai doin 2022 - 2025.
Diu 4. Hiu ly'c thi hành
Quy& djnh nay có hiu lirc ti'i ngày 01 tháng 12 nàm 2021.
Diu 5. T chu'c thrc hin
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các S: Lao dng Thrnmg binh và Xã hi, Tài chInh; Thu tnr&ng các dcvn vj có lien quan; Chü tjch
Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô; Chü tjch Uy ban nhân dan các xã,
phithng, thj trân và các to ch(rc, cá nhân lien quan có trách nhim thi hành Quyet
djnh nay.!.
Ncri nhân:
-NhixDiêu5;
- Van phOng ChInh phü;
- B Tix pháp (Cuc KTVB);
- B Lao dng — Thiwng binh và Xã hi;
- TTr.Tinh üy, TTr.HDND tinh;
- Chü tjch và các PCT. UBND tinh;
- Doàn dai biêu Quôc hôi tinh;
- UBMTTQVN Va eáe to chtrc doàn th cap tinh;
- SO Tu pháp (KTVB);
- Trung tam Cong báo - Tin hçc tinh;
- Dài PTTH tinh, Báo BR-VT;
- Lisu: VT, SLDTBXH, VX5.
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