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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
trên địa bàn Thị trấn Đồng Lộc năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 3416/KH-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân
dân huyện Can Lộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa
bàn huyện Can Lộc năm 2022. Ủy ban nhân dân Thị trấn Đồng Lộc thông báo:
- Hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão, giông lốc, sóng thần);
môi trường bị ô nhiễm nặng; tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh tật nặng dẫn
đến có khả năng rơi vào hộ nghèo, cận nghèo; rủi ro về kinh tế (chịu thiệt hại nặng
về các tài sản chủ yếu như nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch
bệnh); rủi ro về xã hội (bị lừa đảo, là nạn nhân của tội phạm)....
- Hộ có biến động về nhân khẩu trong hộ gia đình (lao động chính trong hộ
bị chết…).
Lưu ý: Đối với trường hợp do bệnh hiểm nghèo có khả năng rơi vào hộ
nghèo, hộ cận nghèo khi đi đăng ký có hồ sơ bệnh án kèm theo.
Thời gian đăng ký rà soát: Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022 tại
phòng Giao dịch một cửa Thị trấn Đồng Lộc gặp đồng chí Trần Thị Liên – CC
Văn hoá xã hội.
Tổ trưởng các tổ dân phố chủ động phát hiện những trường hợp nhận thấy
hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm, có khả năng rơi vào nghèo,
cận nghèo nhưng chưa có giấy đề nghị thông tin đến hộ gia đình để hộ gia đình
đăng ký rà soát.
Trên đây là Thông báo của UBND Thị trấn, đề nghị Tổ trưởng 9 Tổ dân
phố, đài phát thanh Thị thông báo để người dân được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Tổ trưởng 9 TDP;
- Đài phát thanh Thị;
- Lưu: VP.
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