ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ
Số: 1764 /UBND-LĐTB&XH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 09 tháng 9 năm 2021

V/v tập huấn hướng dẫn quy trình điều tra rà soát
hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 triển
khai thực hiện Nghị định số 20/NĐ-CP
ngày 15/3/2021của Chính phủ.

Kính gửi:
- Các ông, bà trong BCĐ điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 25/8/2021 của Ban chỉ đạo điều tra rà
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện về tổ chức rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận
nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có
mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện Sông Lô theo chuẩn nghèo đa chiều
giai đoạn 2021- 2025;
UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị tập huấn Tổ chức rà soát phân loại hộ
nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư
nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện Sông Lô và triển khai thực
hiện Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 15/3/2021của Chính phủ.
1. Thành phần mời:
- Ở tỉnh: (có giấy mời riêng)
- Ở huyện:
+ Lãnh đạo UBND huyện
+ Các ông, bà trong BCĐ điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện
+ Lãnh đạo, cán bộ Phòng Lao động - TB&XH
+ Thành viên Tổ công tác giám sát thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 -2025 huyện,
- Ở xã, thị trấn: Đại diện Lãnh đạo UBND xã; cán bộ Lao động- TB&XH;
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
2. Thời gian: ½ ngày, ngày 11/9/2021 (Thứ 7, khai mạc lúc 13h30’)
3. Địa điểm: Tại Hội trường huyện Sông Lô.
4. Yêu cầu và đề nghị:
- Giao Phòng Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu cấp cho đại biểu và các điều
kiện cần thiết phục vụ hội nghị.

- Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm y tế
huyện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19
trong và ngoài khu vực tổ chức hội nghị.
- Giao Trung tâm Văn hóa - TTTT chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết, tăng
âm loa đài và phân công cán bộ đưa tin hội nghị.
- UBND các xã, thị trấn thông báo tới thành phần đơn vị mình dự tập huấn đầy đủ,
lập danh sách cán bộ tham gia tập huấn gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động TB&XH đồng thời gửi qua địa chỉ email: tbxhsl@gmail.com) trước ngày 10/9/2021.
Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy
định trên để hội nghị đạt kết quả cao./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND (B/c);
- Như kính gửi;
- TT văn hóa - TTTT;
- Lưu: VT, LĐTBXH.
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