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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-LĐTBXHDT 

V/v báo cáo phục vụ công tác thanh tra 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về chính sách hỗ trợ giảm nghèo 

Hữu Lũng, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan thành viên BCĐ các CTMTQG huyện;   

- Các phòng, ban, ngành có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1242/SLĐTBXH-BTXH ngày 18/7/2022 của Sở 

Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh về việc báo cáo phục vụ công tác thanh 

tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách hỗ trợ giảm nghèo. 

Để có cơ sở tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh 

tra theo yêu cầu, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan thành viên Ban 

Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện và các phòng, ban, ngành có 

liên quan, UBND các xã, thị trấn báo cáo phục vụ công tác thanh tra của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, cụ thể: 

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

- Tham mưu cho UBND huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, 

ngành tổng hợp, xây dựng báo cáo theo đề cương và các phụ lục của Thanh tra 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Đôn đốc các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu 

quốc gia huyện, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị báo cáo theo đề cương và các 

phụ lục, đảm bảo về nội dung, kết quả thực hiện, số liệu chính xác, khách quan, 

đúng thời hạn. 

2. Đối với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục 

tiêu quốc gia huyện và các phòng, ban, ngành có liên quan: 

Thực hiện báo cáo theo hệ thống biểu phụ lục dành cho cấp huyện đối với 

các nội dung có liên quan theo lĩnh vực phân công phụ trách, cụ thể: 

          - Phụ lục số 1: Kết quả hỗ trợ trợ khám, chữa bệnh, đóng Bảo hiểm y tế 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện: Đề nghị Trung tâm Y tế huyện 

và Bảo hiểm xã hội huyện tổng hợp, báo cáo; 

          - Phụ lục số 2: Kết quả hỗ trợ giáo dục và đào tạo cho học sinh thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện: Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo 

tổng hợp, báo cáo; 
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          - Phụ lục số 3: Kết quả hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện: 

Đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp, báo cáo; 

          - Phụ lục số 4: Kết quả hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ 

nghèo trên địa bàn huyện: Đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc tổng hợp, báo cáo; 

          - Phụ lục số 5: Kết quả hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận dịch vụ hỗ 

trợ pháp lý trên địa bàn huyện: Đề nghị Phòng Tư pháp và Trung tâm trợ giúp 

pháp lý khu vực Chi Lăng – Hữu Lũng tổng hợp, báo cáo; 

          - Phụ lục số 6: Kết quả hỗ trợ điều kiện tiếp cận thông tin, tuyên truyền 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện: Đề nghị Phòng Văn hóa và 

Thông tin tổng hợp, báo cáo; 

          - Phụ lục số 7: Kết quả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn huyện: 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc tổng hợp, báo cáo; 

          - Phụ lục số 8: Kết quả hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 

địa bàn huyện: Đề nghị Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

tổng hợp, báo cáo; 

         - Phụ lục số 11: Kết quả hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó 

khăn, các thôn bản đặc biệt khó khăn: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – 

Dân tộc tổng hợp, báo cáo. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hữu Lũng  

Báo cáo, tổng hợp Kết quả vận động và thực hiện Quỹ “Vì người nghèo”:   

- Kết quả vận động Quỹ: Ghi cụ thể số tiền huy động theo từng năm. 

- Kết quả hỗ trợ từ Quỹ:  

+  Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ hàng năm: Ghi cụ thể từng năm 

bao gồm số hộ được hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, số tiền hỗ trợ. 

+  Số hộ khó khăn được hỗ trợ đột xuất: Ghi cụ thể từng năm bao gồm số 

hộ được hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, số tiền hỗ trợ. 

4. Đối với UBND các xã, thị trấn: 

Tổng hợp, báo cáo nội dung và số liệu theo đề cương và 09 phụ lục dành 

cho cấp xã báo cáo. 

 (Có hệ thống đề cương và biểu phụ lục dành cho cấp huyện, xã  kèm theo) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện, gửi báo cáo 

theo đề cương và các biểu thống kê số liệu nêu trên về UBND huyện (qua 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện) trước ngày 25/7/2022 

(gửi bản mềm về địa chỉ: phongldtbxhhl@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội và báo cáo UBND tỉnh đảm bảo đúng thời 

hạn. 

mailto:phongldtbxhhl@gmail.com
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Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị 

liên hệ với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc số điện thoại 

3.825753 để trao đổi, thống nhất./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;   

- Sở LĐTB&XH (b/c);   

- CT, PCT UBND huyện;  

- LĐ VPHĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc  Phong 
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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 Tư  pháp; 

4. Phòng  Giáo dục và Đào tạo; 

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

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

7. Bảo hiểm xã hội huyện; 

8. Chi cục Thống kê huyện; 

9. UBMTTQ Việt Nam huyện; 

10. Hội Cựu chiến binh huyện; 

11. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện: 

12. Hội Nông dân huyện; 

13. Huyện đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

14. Trung tâm Y tế huyện; 

15. UBND các xã, thị trấn. 
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