
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-VHXH 

V/v đề nghị bổ sung danh sách 

thành viên hộ cận nghèo nhận hỗ trợ 

khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 

Thuận Phước, ngày         tháng       năm 2020 

                           

 

  Kính gửi: 

    - Ủy ban nhân dân quận Hải Châu; 

    - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hải Châu. 

 

 Ngày 14/5/2020, theo chỉ đạo của UBND quận, UBND phường Thuận 

Phước đã lập danh sách báo cáo về việc rà soát chống trùng, không chi và thu hồi 

kinh phí hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đợt 01) gồm có 20 người, trong 

đó có trường hợp bà Thị Thấm, sinh năm 1982, Tổ dân phố 35 và 04 thành viên 

trong hộ là: Thị Mai, Danh Thị Trà My, Nguyễn Ngọc Phú Thành, Nguyễn Ngọc 

Bảo Anh, thuộc diện hộ cận nghèo địa phương đang quản lý. Lý do: Hộ bà Thị 

Thấm trước đây thuê nhà ở lâu dài tại Tổ dân phố 35 (hộ tạm trú), tuy nhiên đến 

tháng 02/2020 không còn thuê nhà và đã đi khỏi địa phương, đại diện khu dân cư 

và cán bộ phụ trách của phường không liên lạc được thông tin nơi ở mới. 

 Tuy nhiên, thời điểm tháng 8/2020, qua khảo sát hộ khó khăn trên địa bàn 

phường, Tổ dân phố 12 thuộc phường báo cáo hộ bà Thị Thấm đã chuyển về thuê 

trọ tại địa chỉ: K8/6 Phan Kế Bính, Tổ dân phố 12, phường Thuận Phước, hoàn 

cảnh gia đình bà Thấm vẫn rất khó khăn, đông nhân khẩu. 

 Để bảo đảm quyền lợi cho công dân theo quy định, UBND phường kính đề 

nghị UBND quận, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận xem xét bổ sung 

hộ bà Thị Thấm (cùng các thành viên nêu trên) vào danh sách nhận kinh phí hỗ trợ 

do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đợt 02)./. 

 
Nơi nhận:                                                 
- Như trên (báo cáo);  

- Lưu: VT, VHXH .               

         

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hùng 
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