
     ỦY BAN NHÂN DÂN 

        HUYỆN TRÀ CÚ 

 

        Số: 1475/UBND-VX   

V/v khẩn trương tổng hợp rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và xác định hộ có mức sống 

trung bình, hộ có thu nhập 

khá, giàu năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Trà Cú, ngày  30 tháng 11 năm 2022 

 
             Kính gửi:  

- Thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo huyện (Theo Quyết định số 2757/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện); 
           - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Công văn số 2705/SLĐTBXH-VPBCĐGN ngày 21/11/2022 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung 

bình, hộ thu nhập khá, giàu năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành và triển khai kế hoạch về việc tổ chức 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu 

nhập khá, giàu năm 2022 trên địa bàn huyện tại Kế hoạch số 68/KH-UBND 

ngày 21/9/2022, tính đến ngày 30/11/2022 có 15/17 xã, thị trấn hoàn thành công 

tác rà soát, còn 02 xã (Kim Sơn và Hàm Giang) chưa hoàn thành công tác rà 

soát. Nhằm đảm bảo thực hiện công tác tổng hợp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2022 đạt 

tiến độ và đúng thời gian quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổng hợp báo cáo kết quả rà soát 

chính thức theo hệ thống mẫu biểu quy định và lập tờ trình đề nghị huyện phê 

duyệt gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 

02/12/2022 để trình Ủy ban nhân huyện phê duyệt. Đối với 02 xã Kim Sơn và 

Hàm Giang phải hoàn thành công tác rà soát chậm nhất ngày 01/12/2022 và 

khẩn trương thực hiện các bước còn lại để đảm bảo thời gian báo cáo chính thức 

theo quy định. 

2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc, tổng hợp kết quả rà soát gửi về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 

05/12/2022 để báo cáo về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. 
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Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo (qua Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội)./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Tăng Thị Thắm 
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