
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 2296 /UBND-LĐTBXH   
V/v  công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo cuối năm 2018            

            Thạch Hà, ngày   12  tháng 11 năm 2018 

 

   

         Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân xã Bắc Sơn 

 

Căn cứ Thông tư 17/2016/TT - BLĐTBXH ngày 28/6/2016; Thông tư 

14/2018/TT - BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016 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; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 

12/9/2018 của UBND huyện về việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

cuối năm 2018;  

Xét Tờ trình số: 56/TTr - UBND ngày 09/11/2018 của UBND xã Bắc 

Sơn; Biên bản thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 

của phòng Lao động - TB&XH. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

1. Công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 xã 

Bắc Sơn  bao gồm: 

- Tổng số hộ dân toàn xã: 890 hộ;  

- Tổng số hộ nghèo:  70 hộ; tỷ lệ: 7,87%; trong đó:  

  + Hộ BTXH thuộc hộ nghèo: 37 hộ; tỷ lệ: 4,16 %  

  + Hộ thuộc CS giảm nghèo:    33 hộ; tỷ lệ theo NTM: 3,87 %; 

-  Tổng số hộ cận nghèo: 66 hộ; Tỷ lệ: 7,42 %.  

2. Giao Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn chịu trách nhiệm phê duyệt Quyết 

định công nhận kết quả rà soát; danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát 

nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ chính sách Bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, các 

biểu tổng hợp theo quy định;  

Kết quả sau khi được phê duyệt nộp về UBND huyện trước ngày 

15/11/2018 (qua phòng Lao động - TBXH huyện)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; PHÓ CHỦ TỊCH 

- Phòng LĐ -TB&XH;  

- Văn phòng NTM;     Đã ký 
- Lưu VT.  
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