
UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ CHƯ ĐANG YA                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-VX                                   Chư Đang Ya, ngày 23 tháng 5 năm 2022 
Về việc tổ chức rà soát, xác định 

 hộ nghèo hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022. 
 

      Kính gửi:   Thôn trưởng 07 thôn, làng. 

 

Thực hiện Công văn số 1949/UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Chư Păh về việc tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, cận nghèo phát 

sinh mới năm 2022.  

Uỷ ban nhân dân xã Chư Đang Ya đề nghị thôn trưởng các thôn, làng khẩn 

trương rà soát bổ sung số hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022. Trong quá 

trình triển khai rà soát cần đảm bảo tính chính xác, kịp thời đúng theo quy định và 

lập danh sách gửi về Uỷ ban nhân dân xã (thông qua Công chức Văn hóa xã hội phụ 

trách Lao động Thương binh và xã hội) trước 10 giờ ngày 25/5/ 2022 để tổng hợp 

báo cáo về Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện ChưPăh. 

Vậy, Ủy ban nhân dân xã đề nghị ban nhân dân 07 thôn, làng triển khai thực 

hiện ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ giảm nghèo xã; 

- Lưu:  VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

Nguyễn Văn Nội 
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