
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH HƯNG 
 

Số: 94/UBND 
 

V/v lấy ý kiến về nội dung hỗ trợ 

và lập danh sách các đối tượng 

hộ nghèo, cận nghèo tham gia 

phát triển sản suất, đa dạng hóa 

sinh kế thuộc Chương trình 

MTQG giảm nghèo năm 2020. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch Hưng, ngày 14 tháng 08 năm 2020 

Kính gửi:   

-  Các ông thôn trưởng; 

- Các ông bí thư chi bộ. 
 

Thực hiện công văn số 915/SNN-PTNT ngày 14/05/2020 của Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2020. UBND đã 

tiến hành họp Ban giảm nghèo việc làm của xã và thống nhất xây dựng mô hình 

chăn nuôi gà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế.  

Để có căn cứ xây dựng đề án cụ thể và chi tiết UBND xã đề nghị các ông 

thôn trưởng thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến nguyên tắc, điều kiện, phương thức, đối tượng, 

nội dung và định mức hỗ trợ tới người dân. (Theo công văn 915/SNN-PTNT 

ngày 14/05/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn). 

2. Tổ chức họp liên đoàn cán bộ thôn lấy ý kiến, phổ biến các nội dung hỗ 

trợ và lập danh sách các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo tham gia phát triển sản 

suất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2020. 

3. Đối với các hộ được lựa chọn đáp ứng các yêu cầu thì phát phiếu đăng 

ký  tham gia mô hình chăn nuôi gà: đề nghị các hộ khai đầy đủ các thông tin 

theo mẫu phiếu. 

4. Nộp danh sách các hộ được lựa chọn kèm biên bản họp và phiếu đăng 

ký của hộ theo mẫu về UBND xã qua đồng chí văn hóa chính sách tổng hợp báo 

cáo ban chỉ đạo GNVL trong ngày 17/08/2020. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Chính Đàn 
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