
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /VP-KGVX 

V/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thành phố. 

       

 Sau khi xem xét Công văn số 1490/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 31/8/2020 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trình xin ý kiến thực hiện rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. UBND các huyện, thành phố 

 - Chỉ đạo UBND các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trên 

địa bàn chưa đạt tiêu chí hộ nghèo tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2020 theo Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh nhằm 

đảm bảo đầy đủ hồ sơ thẩm định tiêu chí hộ nghèo theo bộ tiêu chí quốc gia xây 

dựng nông thôn mới. 

 - Chỉ đạo UBND các xã còn lại tạm thời chưa thực hiện rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2020 theo Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 25/8/2020 của 

UBND tỉnh. 

 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất UBND tỉnh điều 

chỉnh nội dung và thời gian thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 

25/5/2020 theo hướng tiến hành song song rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2020 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.  

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- TV BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  

  năm 2020 tỉnh (số 1649/QĐ-UBND ngày 25/8/2020); 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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