
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ THANH

Số:      /TB - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Thanh , ngày        tháng       năm 2022

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Kết quả danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp,diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022

Căn cứ nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 
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 bìnhgiai đoạn 2022-2025.

Căn cứ Quyết định số : 24/2021/QĐ- TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hang 
năm và quy trình xác định hộ làm nông lâm, ngư nghiệp  và diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ vào kết quả rà soát của các thôn hộ nghèo, hộ cận nghèo. hộ làm 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp,diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Nay UBND xã Hà Thanh Thông báo niêm yết công khai kết quả rà soát 
hộ nghèo, hộ cận nghèo tại trụ sở UBND xã Hà Thanh, nhà văn hóa các thôn.

(Có danh sách kèm theo)
Thời gian niêm yết: 03 ngày làm việc, từ 07 giờ 30 phút  ngày 22 tháng 11 

năm 2022 đến 16 giờ 30 phút  ngày 24 tháng 11 năm 2022.
Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý kiến phản 

ánh, kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về UBND xã Hà Thanh  để xem xét giải 
quyết theo quy định hiện hành./.
Nơi nhận:
- Đài truyền thanh xã;
- Bí thư, Trưởng thôn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Phó chủ tịch

Nguyễn Thành Nam 
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