
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGUYỄN DU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số :      /QĐ-UBND Phường Nguyễn Du, ngày 05 tháng 11 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả điều tra hộ gia đình làm nông nghiệp  

có mức sống trung bình cuối năm 2020 
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25 tháng 03 năm 2016 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác định hộ gia 

đình làm nông nhiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2016 - 2020; 

 Xét kết quả điều tra, xác định hộ NN có mức sống trung bình năm 2020 của 

các Tổ dân phố;  

Xét đề nghị của Công chức Lao động - Thương binh & Xã hội phường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả điều tra hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống 

trung bình cuối năm 2020 như sau:  

            Tổng số: 123 hộ, 544 nhân khẩu (Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Giao các Tổ dân phố công bố danh sách hộ và nhân khẩu của Tổ; giao 

công chức Lao động - Thương binh và xã hội thực hiện các chế độ liên quan cho các 

hộ có tên trong danh sách theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng UBND, 

Tổ trưởng các tổ dân phố và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./ 
 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Phòng LĐTBXH (B/c); 

- BHXH Hà Tĩnh; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ phường; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND; 

- Lưu: VPUB; CS; 
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Dương Đình Phúc 
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