
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TỨ CƯỜNG

Số:           /TB-UBND

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

Tứ Cường, ngày   12 tháng 10  năm 2022

THÔNG BÁO
V/v đăng kí đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân xã Tứ Cường về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 và 
quy trình xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-
2025 theo chuẩn nghèo đa chiều mới. 

UBND xã Tứ Cường thông báo về việc các hộ có nhu cầu đăng kí đề nghị 
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình cụ 
thể như sau:

Đề nghị các hộ có nhu cầu đăng kí đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình  sẽ trực tiếp đăng kí với các 
đồng chí trưởng thôn ở các thôn như sau:

Thôn Gia Cốc : đăng kí với ông An Hồng Nguyên

Thôn Phú Mễ: đăng kí với bà Phạm Thị Xuân 

Thôn An Khoái: đăng kí với ông Phạm Văn Thảo

Thôn An Nghiệp: đăng kí với ông Bùi Đăng Huệ

Lưu ý: Khi đi đăng kí đề nghị mang theo bản gốc và photo 01 bản sao các 
giấy tờ sau: căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân, giấy khai sinh, sổ hộ 
khẩu hoặc xác nhận nhân khẩu của tất cả các thành viên trong hộ.

Thời gian: 7 ngày bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 20 
tháng 10 năm 2022. Ngoài thời gian trên, nếu các hộ không đăng kí coi như 
không có nhu cầu đề nghị.

Trên đây là thông báo của UBND xã về việc đăng kí đề nghị rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn đa 
chiều mới . Đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thực hiện tốt nội 
dung thông báo trên ./.
Nơi nhận:
- Đài truyền thanh xã (thông báo liên tục 2 
lần/ngày từ ngày 12/10 đến ngày 20/10/2021)
- Lưu VT, TBXH
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