
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 4054 /VP-KGVX  Lạng Sơn, ngày   11 tháng 10 năm 2018 

V/v chấn chỉnh công tác rà soát     
hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm 
 

Kính gửi:  
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4088/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 01/10/2018 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh công tác rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Trong quá trình triển khai thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hàng năm trên địa bàn, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan cần quán triệt và 
thực hiện nghiêm túc những quy định, yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội tại Công văn trên. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề bất cập, 
vượt thẩm quyền.  

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Ban 
Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, 
UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 134/KH-
UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo năm 2018 theo đúng tiến độ đề ra; đồng thời hướng dẫn các đơn vị áp 
dụng nội dung sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2016/TT-
BLĐTBXH vào quy trình rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo cuối năm 2018 trên địa bàn. 

(Công văn số 4088/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 01/10/2018 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội được sao gửi qua eOffice). 

     Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                   
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KG-VX, TH, THCB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH).   
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