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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh  Phúc 
 

      Mường Chanh, ngày 16 tháng 8 năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy trình xác định hộ làm Nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022  

trên địa bàn xã Mường Chanh 

 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG CHANH 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền đại phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ- TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng 

chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai 

đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc 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; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 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; 

Thực hiện Công văn  số 2523/CV/UBND- LĐTBXH ngày 20/7/2022 của 

UBND huyện Mai Sơn về việc Rà soát bổ sung quy trình xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022. 

 Xét đề nghị của chủ tịch UBND xã - Trưởng ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ có 

mức sống trung bình xã Mường Chanh. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát hộ có mức sống trung bình  xã Mường Chanh 

năm 2022 bổ sung  cụ thể như sau: 



- Tổng số hộ nghèo 31 hộ, tỷ lệ 3,19%. 

- Tổng số hộ cận nghèo 14 hộ, tỷ lệ 1,90%. 

- Tổng số hộ có mức sống trung bình  bổ sung là 281 hộ, tỷ lệ 22,35% 

 (Có danh sách chi tiết kèm theo)  

Điều 2. Giao cho công chức VH-XH, TBXH xã quản lý danh sách, theo 

dõi biến các hộ có mức sống trung bình theo quy định hiện hành. 

Cấp Giấy chứng nhận hộ có mức sống trung bình được công nhận tại Quyết 

định này. 

Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND xã, Ban Chỉ đạo rà soát hộ có mức sống 

trung bình xã; các ban, ngành, đoàn thể xã; Trưởng  bản các bản và các hộ gia đình 

có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

   Nơi nhận: 
   - Như điều 3; 

   - Phòng LĐTB&XH huyện Mai Sơn (b/c); 

   - TT. Đảng uỷ, TT. HĐND xã (b/c); 

   - Lưu: VT, LĐTBXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Cầm Văn Nhất 

 


		2022-08-17T08:36:45+0700
	Việt Nam
	Cầm Văn Nhất<nhatcv.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-08-17T08:37:39+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG CHANH<ubmuongchanh.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




