
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-LĐTBXHDT 

V/v báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình MTQG giảm nghèo 

6 tháng đầu năm 2022 

Hữu Lũng, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 924/SLĐTBXH-BTXH ngày 02/6/2022 của Sở 

Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2022. Căn cứ 

Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện về việc triển 

khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 

trên địa bàn huyện. 

 Để có cơ sở đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn 

huyện, đồng thời tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia tỉnh, UBND tỉnh. Ủy ban nhân huyện đề nghị các cơ quan thành viên Ban 

Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, UBND các xã, thị trấn báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 6 

tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. 

(Theo đề cương báo cáo và biểu tổng hợp kèm theo). 

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 6 

tháng đầu năm gửi về Ban Chỉ đạo huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội – Dân tộc) trước ngày 11/6/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN 

 

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hữu Lũng; 

7. Bảo hiểm xã hội huyện Hữu Lũng; 

8. Chi cục Thống kê Chi Lăng-Hữu Lũng (địa bàn Hữu Lũng); 

9. Hội Cựu chiến binh; 

10. UBMTTQ Việt Nam; 

11. Hội Liên hiệp phụ nữ; 

12. Hội Nông dân; 

13. Huyện đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

14. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

15. Trung tâm Trợ giúp pháp lý tại Hữu Lũng; 

16. UBND các xã, thị trấn. 
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