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QUYẾT ĐỊNH 
V/v phê duyệt kết quả điều tra hộ nông nghiệp,  

ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH HƯNG 

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

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao 

động Thương binh xã hội hướng dẫn quy trình trình xác định hộ gia đình làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 

2016 – 2020. 

Căn Hướng dẫn số 44/HD-UBND  ngày 23 tháng 3 năm 2017 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh hướng dẫn quy trình điều tra hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm 

nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. 

Xét kết quả điều tra, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp 

có mức sống trung bình và đề nghị của cán bộ văn hóa - xã hội. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả kết quả điều tra hộ nông nghiệp, ngư nghiệp có 

mức sống trung bình năm 2020 giai đoạn 2016-2020 như sau: 

Tổng số hộ có mức sống trung bình: 332 hộ (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Theo danh sách phê duyệt, Ban giảm nghèo – việc làm xã, các thôn và 

các ban ngành liên quan có trách nhiệm công bố và tổ chức thực hiện các chế độ 

đối với hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình theo quy định. 

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

Văn phòng UBND, Ban giảm nghèo cấp xã, các thôn và các ban ngành liên 

quan căn cứ quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:  
        - Như điều 3; 

          - BTV Đảng ủy, TT HĐND; 

          - CT, PCT UBND, CT UBMTTQ; 

          - Trưởng các đoàn thể; 

- Các thôn; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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