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HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /UBND-LĐTBXHDT 

V/v rà soát lại số liệu tổng hợp 

kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2021 

Hữu Lũng, ngày      tháng 01 năm 2022 

 
 

 Kính gửi:  - Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 97/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 14/01/2022 của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát lại số liệu kết 

quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị 

UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay một số công việc như sau: 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện 

Chủ trì phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát lại số liệu, 

kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 tại các phụ lục, biểu mẫu, 

danh sách đã được phê duyệt, công nhận. Tổng hợp, thẩm định, báo cáo kết quả 

rà soát, điều chỉnh của UBND huyện trình Chủ tịch UBND huyện đồng thời báo 

cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng 

tiến độ, thời gian. 

2. Đối với UBND xã, thị trấn 

Tiến hành kiểm tra, rà soát lại số liệu, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2021 đã được phê duyệt, cụ thể: 

- Rà soát, bổ sung số nhân khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh do 

mới sinh hoặc mới chuyển đến hộ gia đình trong thời gian từ khi rà soát đến nay 

(bộ đội xuất ngũ về địa phương, người đi lao động ở nước ngoài hay lao động, 

sinh sống ở địa phương khác, người mới về làm dâu, ở rể,...trong thời điểm rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có mặt ở địa phương; nhân khẩu còn thiếu do 

để sót trong quá trình rà soát từ thôn, khu phố (nếu có). 

- Rà soát, kiểm tra lại các phụ lục, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

thoát nghèo, thoát cận nghèo (thông tin về họ tên, năm sinh, dân tộc,...của chủ 

hộ, các thành viên hộ) để đề nghị điều chỉnh. 

Văn bản rà soát và đề nghị điều chỉnh gửi về UBND huyện (Qua Phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện) trước ngày 19/01/2022 để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 
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Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – 

Dân tộc huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện 

đúng thời gian nêu trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở LĐTBXH (B/c); 

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT.                                                                                                                                                                                                                          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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