
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

Số:           /UBND-LĐTBXH 

V/v thực hiện rà soát hộ có mức 

sống trung bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vũ Muộn, ngày       tháng 5 năm 2022 
 

 

 

Kính gửi: Các ông, bà trưởng thôn. 

 

Thực hiện Văn bản số 746/UBND-LĐTBXH ngày 05/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bạch Thông về việc thực hiện rà soát hộ có mức sống trung 

bình. Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn yêu cầu các ông, bà Trưởng thôn thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Rà soát, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức 

sống trung bình trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg 

ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;  

2. Tổng hợp và gửi danh sách kết quả rà soát, xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình về UBND  xã Vũ Muộn 

(qua ông Lường Văn Thông - Công chức Văn hóa xã hội) chậm nhất ngày 

18/5/2022 để tổng hợp báo cáo cấp trên đúng thời gian quy định làm cơ sở xem 

xét, giải ngân cho vay vốn theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 

gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. 

Với nội dung trên, yêu cầu các ông, bà Trưởng thôn quan tâm triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

Gửi bản giấy: 

- 10 ông, bà Trưởng thôn; 

- Lưu: VP.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                              

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
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