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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN KỲ

Số: 40/BC-UBND

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

Tân Kỳ, ngày 27 tháng 05  năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022

 trên địa bàn xã Tân Kỳ

Thực hiện Kế hoạch số 1378/KH - UBND ngày 18 tháng 05 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 738/UBND-LĐTBXH ngày 23/5/2022 
của UBND huyện Tứ Kỳ;

Từ ngày 24/5 đến ngày 25/5/2022, UBND xã Tân Kỳ đã tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến rộng rãi Thông tư số 02/2022/TT-LĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
07/2021/TT-LĐTBXH ngày 17/8/2021 qua hệ thống đài truyền thanh của xã; 
UBND xã đã phân công lực lượng rà soát viên là trưởng phó các thôn tiến hành rà 
soát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát sinh đột xuất tại các khu vực. Việc 
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được UBND xã thực hiện đảm bảo đúng quy 
trình, đúng quy định. 

Qua tuyên truyền, rà soát trực tiếp, UBND xã Tân Kỳ không nhận được giấy 
đề nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh và không có trường hợp hộ nghèo, hộ cận 
nghèo phát sinh năm 2022.

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 
2022 trên địa bàn xã Tân Kỳ, UBND xã Tân Kỳ báo cáo Ban chỉ đạo rà soát huyện 
Tứ Kỳ./.

Nơi nhận:
- BCĐ rà soát hộ nghèo huyện;
- Phòng Lao động – TBXH huyện;
- Lưu VT, BCĐ.

CHỦ TỊCH

Phạm Việt Tiệp
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