
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

Số:        /UBND-LĐTBXH-DT 

V/v đề nghị báo cáo số liệu hộ người 

có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo đối 

tượng BTXH bị mất việc làm do 

dịch bệnh COVID-19   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày      tháng  9  năm 2021 

 

                    Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1485/SLĐTBXH-NCC ngày 10/9/2021 của Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đề nghị báo cáo số liệu hộ người có 

công, hộ nghèo, hộ cận nghèo đối tượng BTXH bị mất việc làm do dịch bệnh 

Covid-19. 

Để có số liệu đầy đủ báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh; 

để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch 

bệnh COVID-19, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn: 

1. Tiếp tuc̣ quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân, đặc biệt là người có 

công, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người 

khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn theo tinh thần chỉ đaọ 

của Trung ương, của Tỉnh. 

2. Tổng hợp báo cáo số liệu hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ gia đình chính sách bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 đa ̃

đươc̣ hỗ trơ ̣theo Nghi ̣quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

của Chính phủ tính đến ngày 10/9/2021, gồm: 

- Số hô ̣kinh doanh đươc̣ hỗ trợ. 

- Số lao đôṇg được hỗ trơ.̣  

(Có biểu tổng hợp kèm theo) 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Danh 

sách tổng hợp gửi về UBND huyện qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – 

Dân tộc huyện trước ngày 22/9/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động –

Thương binh&Xã hội tỉnh. 
 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT; 

- Lưu: VT. 

   

                                                                                                

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Quốc Phong 
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