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Cao Lộc, ngày12 tháng 11 năm 2020

V/v Điều chỉnh nội dung và thời gian
thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
năm 2020 trên địa bàn huyện

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ Công văn số 1422/UBND-KGVX ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc điều chỉnh nội dung và thời gian thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ
cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để đảm bảo tiến độ thời gian và
nội dung cho việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, Ủy ban nhân dân
huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:
1.Điều chỉnh Mục 6 Phần II Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 01/9/2020
của UBND huyện cụ thể như sau:
“6. Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn, triển khai rà soát và tiến độ thực
hiện
6.1. Tập huấn, hướng dẫn
Cấp huyện
Căn cứ văn bản hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo,
hộ cận nghèo cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện. Đồng thời tổ chức tập
huấn cho điều tra viên vào trung tuần tháng 11/2020. Báo cáo viên là thành viên
Ban Chỉ đạo huyện đã qua tập huấn.
6.2. Thời gian rà soát, tổng hợp báo cáo
Thực hiện từ ngày 10/11/2020 đến ngày 31/12/2020.
6.3. Tiến độ thực hiện
a) Từ ngày 10/11/2020 đến 18/11/2020: Tổ chức tập huấn tại các cấp;
b) Từ ngày 19/11/2020 đến ngày 25/11/2020: UBND xã, thị trấn tiến hành
đồng loạt rà soát tại các thôn, bản, khối phố, xã, thị trấn;
c) Từ ngày 26/11/2020 đến ngày 02/12/2020: Tiến hành niêm yết công khai
tại cơ sở;
d) Từ ngày 03/12/2020 đến ngày 09/12/2020: Cấp xã tổng hợp báo cáo kết
quả rà soát về UBND cấp huyện;
đ) Từ ngày 10/12/2020 đến ngày 16/12/2020: UBND huyện tổng hợp báo
cáo sơ bộ kết quả rà soát, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo
UBND tỉnh;
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e) Từ ngày 17/12/2020 đến ngày 23/12/2020: Tiến hành kiểm tra, phúc tra
số liệu tại cơ sở để báo cáo chính thức;
f) Từ ngày 24/12/2020 đến ngày 28/12/2020: Cấp huyện, cấp xã ban hành
Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, thoát
cận nghèo năm 2020; UBND huyện tổng hợp báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
2.Các nội dung khác giữ nguyên như Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày
01/9/2020 của UBND huyện.
Yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội
dung trên kịp thời, đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- CPVP;
- Lưu: VT.
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