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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo,  

hộ thu nhập trung bình cuối năm 2020 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
   

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 59/2017/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-

2020; Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016; Thông tư số 14/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung một số 

điều của Thông tư số 17 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ 

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

2020;  

Căn cứ kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND thành phố hà 

tĩnh về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn thành phố 

theo tiêu chuẩn quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020; 

 Xét tình hình thực thế của địa phương; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo điều tra, xác định  hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

thu nhập trung bình cuối năm 2020 xã Thạch Hạ gồm có các thành viên sau: 

1. Ông: Nguyễn Sông Hàn - CT.UBND xã - Trưởng ban; 

2. Ông: Trương Thế Kỷ - P.CT UBND xã – Phó ban; 

3. Bà: Nguyễn Thị Bích - Văn phòng UBND – phó ban; 

4. Ông: Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch UBMTTQ - Thành viên; 

5. Ông : Nguyễn Hữu Hùng - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh - Thành viên;   

6. Ông: Nguyễn Hữu Anh - Chủ tịch Hội Nông dân - Thành viên;  

7. Bà: Nguyễn Thị Tịnh - Chủ tịch Hội PN - Thành viên;  

8. Bà: Trương Thị Hồng - Bí thư Đoàn xã - Thành viên ; 

9. Đ/c: Trần Xuân Linh - UVUB-Trưởng CA - Thành viên;  

10.  Đ/c: Nguyễn Đăng Thành - Xã đội trưởng – Thành viên; 

12. Ông : Nguyễn Ngọc Hóa - Công chức VHXH; Thành viên; 

13. Bà : Nguyễn Thị Thủy - Công chức Kế toán NS; Thành viên; 

14. Bà:  Hoàng Thị Huyền - Công chức Tư pháp;  Thành viên; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2015/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


Các Ông (bà) trưởng ban công tác MT, Thôn trưởng 11 thôn cùng tham gia thành 

viên của BCĐ. 

 Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: 

Xây dựng Kế hoạch điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thu nhập 

trung bình cuối năm 2020, đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót và phản ánh đúng 

thực trạng đời sống của nhân dân; 

 Giám sát, đánh giá việc thực hiện quy trình điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hàng năm và thực hiện chính sách đối với người nghèo, cận nghèo và hộ có thu 

nhập trung bình. 

           Việc điều tra, xác định  phải được thực hiện đúng quy trình và bảo đảm thời gian. 

 Ban chỉ đạo được phép điều động cán bộ, công chức  phục vụ cho việc thực hiện 

chương trình kế hoạch đề ra. 

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

 Văn phòng HĐND-UBND, UBMTTQ, các ban ngành có liên quan, 11 thôn và 

các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. 
 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND;         Báo cáo 

- UBMTTQ; 

- CT, PCT UBND 

- Như điều 3; 

- 11 thôn; 

- Lưu: VP.UBND; 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sông Hàn 
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