
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

 

Số: 1693/UBND-LĐTBXH 
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch rà  

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định  

hộ có mức sống trung bình giai đoạn 

2022 – 2025 và Dự thảo quyết định 

thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc 

Ban Chỉ đạo tỉnh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hương Khê, ngày  16 tháng 8  năm 2021 

         

            Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 1922/SLĐTBXH-BTXH ngày 12/8/2021 của Sở Lao 

động -Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo góp ý Dự thảo Kế hoạch rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 

2022 – 2025 và Dự thảo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban 

Chỉ đạo tỉnh (có văn bản gửi kèm). 
Sau khi giao cho các phòng, ngành, đơn vị nghiên cứu, tổng hợp, cơ bản 

thống nhất như 02 Dự thảo nêu trên; để tạo điều kiện cho cơ sở hoàn thành kế 

hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới và xác định hộ có mức 

sống trung bình đảm bảo quy trình, tiến độ. Ủy ban nhân dân huyện đề xuất Sở 

Lao động -Thương binh và Xã hội điều chỉnh thời gian tổ chức rà soát, xác định 

hộ có mức sống trung bình trong Dự thảo Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 

2025, như sau: Đối với Ban Chỉ đạo và UBND cấp huyện báo cáo kết quả xác 

định hộ có mức sống trung bình theo biểu mẫu qui định. Hoàn thành trước 

ngày 10/12/2021.  

Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội biết, tổng hợp./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Bảo 
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