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THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát
sinh năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ về việc
quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về 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;
Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của
Bộ Lao động – TB&XH, 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.
Thực hiện công văn số 695/UBND-LĐTBXH ngày 24/5/2022 của Ủy ban
nhân dân huyện Phú Lương về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm
2022; công văn số 203/UBND-CS ngày 25/5/2022 của UBND xã Động Đạt về rà
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022;
Căn cứ vào kết quả cuộc họp ngày 28/5/2022 của Ban chỉ đạo rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có
mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Động Đạt;
Ủy ban nhân dân xã Động Đạt Thông báo niêm yết công khai danh sách hộ
nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 (danh sách gồm 05 hộ, trong đó hộ
nghèo là 3 hộ, hộ cận nghèo là 2 hộ) tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và tại Nhà văn
hóa của 5 xóm Đá Vôi, Đồng Nội, Đồng Nghè 1, Làng Lê, Làng Ngòi.
( Có danh sách niêm yết kèm theo)
Thời gian thông báo công khai là 03 ngày làm việc, kể từ ngày 30/5/2022
đến hết ngày 01/6/2022, trong thời gian thông báo niêm yết công khai nếu tổ chức,
cá nhân nào có ý kiến gì về kết quả điều tra, rà soát ở trên thì gửi văn bản đến bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã Động Đạt.
Quá thời hạn nêu trên nếu không có ai có ý kiến khiếu nại gì khác, UBND xã
Động Đạt sẽ ra văn bản báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết
quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định./.
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DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO SAU RÀ SOÁT
( Kèm theo Thông báo số

Stt

Họ và tên

/TB-UBND ngày 30 háng 5 năm 2022 của UBND xã Động Đạt)
Gới tính (1.
Nam; 2.
Nữ)

Năm sinh

Số khẩu

Địa chỉ

I

HỘ NGHÈO

1

Hứa Viết Tiếp

1

1970

3

Đá Vôi

2

Đàm Văn Lăng

1

1990

5

Đồng Nghè 1

3

Bùi Doãn Hiền

1

1955

4

Làng Ngòi

II

HỘ CẬN NGHÈO

1

Hoàng Thị Loan

2

1980

3

Đồng Nội

2

Nguyễn Văn Hoa

1

1979

5

Làng Lê

Kết quả sau rà soát có 05 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó:
- Có 3 hộ nghèo;
- Có 2 hộ cận nghèo.

