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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 

trên địa bàn phường Nam Sơn  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM SƠN 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 20/01/2022 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 16/07/2022 của Thủ tướng chính 

phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình 

xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 06/10/2022 của UBND quận 

Kiến An về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận Kiến An năm 

2022 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND quận 

Kiến An về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung phó chủ tịch UBND phường Nam 

Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quyết định số 28-QĐ/ĐTN ngày 31/10/2022 của Ban chấp hành 

Đoàn  quận Kiến An về việc công nhận chức danh Bí thư Đoàn phường Nam 

Sơn khoá VII, nhiệm kỳ 2022-2027; 

Xét đề nghị của công chức văn hóa - xã hội phường Nam Sơn. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo phường Nam 

Sơn năm 2022, gồm các ông (bà) có tên  sau: 

1. Bà Phạm Thị Tho - PCT UBND phường -Trưởng ban 

2. Bà Vũ Hải Lý - Công chức văn hóa – xã hội - Phó ban TT 



3. Bà Phạm Thị Nhuần - Công chức kế toán – Tài chính - Ủy viên 

4. Bà Nguyễn Thị Huyền - Công chức văn phòng - thống kê - Ủy viên 

5. Ông Lương Mạnh Trường - Nhân viên phát thanh phường - Ủy viên 

Kính mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia Ban chỉ đạo: 

1. Bà Phạm Thị Thoan -  Chủ tịch  UB MTTQ phường 

2. Bà Phạm Thị Nguyệt - Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ phường; 

3. Bà Phạm Thị Đượm - Chủ tịch hội Nông dân phường; 

4. Ông Đoàn Đức Thành - Chủ tịch hội Cựu chiến binh phường; 

5. Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Bí thư Đoàn TNCS HCM phường. 

6. Bà Ninh Thị Hoàng Hà -Tổ trưởng tổ KH nghiệp vụ tín dụng NHCS quận  

Điều 2. Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo phường Nam Sơn có 

nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch tổng điều tra xác 

định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 của các tổ dân phố đảm bảo đúng yêu 

cầu về quy trình, nội dung, tiến độ; Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận 

qua Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận. 

Điều 3. Văn phòng UBND phường, Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các 

bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND phường; 

- BCĐ phường; 

- 9 tổ dân phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiếu Chinh 
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