
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CAO LỘC 

    

 Số:     /GM-UBND 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Cao Lộc, ngày      tháng 11 năm 2020                                              

  

GIẤY MỜI 

 

Thực hiện nội dung Giấy mời số 159/GM-SLĐTBXH ngày 02/11/2020 của 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh về việc tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội 

năm 2020; UBND huyện Cao Lộc mời các thành phần tham dự như sau: 

1. Thành phần tham dự 

1.1. Đại biểu cấp huyện 

+ Lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội (tập huấn lĩnh 
vực rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; sáng ngày 10/11/2020); 

+ Đại diện 01 Lãnh đạo, 01 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực Giảm nghèo; lĩnh 

vực Bảo trợ xã hội Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện. 

1.2. Đại biểu cấp xã, thị trấn: Lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa - Xã 

hội phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Nội dung 

- Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; 

- Triển khai thực hiện Dự án 5 “Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá” 

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 - Triển khai tập huấn về chính sách trợ giúp xã hội của Nhà nước đối với đối 

tượng Bảo trợ xã hội (trợ giúp người khuyết tật) năm 2020. 

3. Thời gian: Từ ngày 10/11/2020 đến hết ngày 12/11/2020. Khai mạc lúc 8 
giờ 00 ngày 10/11/2020.  

- Ngày 10/11/2020: Tập huấn về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
năm 2020. 

- Ngày 11/11/2020: Tập huấn nâng cao năng lực về công tác Giảm nghèo.  

- Ngày 12/11/2020: Tập huấn nâng cao năng lực về công tác Bảo trợ xã hội. 

4. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đường Quang Trung, 

phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.  

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc đề nghị các đại biểu đến dự Hội nghị đúng 

thời gian và địa điểm trên. Danh sách tham dự hội nghị tập huấn gửi về UBND 

huyện (Qua Phòng LĐTBXH-DT huyện) trước ngày 06/11/2020./. 
 

  Nơi nhận:                                                                        TL.CHỦ TỊCH 

- Như thành phần mời;                                                             KT. CHÁNH VĂN PHÒNG                      

- PCT, PCT UBND huyện;                                                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- C, PVP; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

                                                                                        Nông Thị Hằng 
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Chương trình hội nghị tập huấn nghiệp vụ  

điều tra, rà soát  hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 

 (Ngày 26 tháng 8 năm 2019) 

Thời gian 

 
Nội dung Người thực hiện 

7h30 - 8h00 

 Đại biểu nhận tài liệu Phòng LĐTBXH-DT huyện 

8h00 - 8h15 

 
Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu 

Lãnh đạo Văn Phòng 

HĐND&UBND huyện 



3 

 

                                                                                              BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

 
 

8h15 – 8h30 

 
Khai mạc, chỉ đạo hội nghị 

Đồng chí Hoàng Quy: Phó Chủ 

tịch UBND huyện, Trưởng 

BCĐGN huyện 

8h30 - 9h30 

 

+ Quán triệt Thông tư số 17/TT-

BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về 

hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho 

giai đoạn 2016-2020 

+ Công văn số 692/UBND-KGVX 

ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc chấn chỉnh công tác điều tra, rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

+ Triển khai Kế hoạch điều tra, rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

huyện Cao Lộc năm 2019 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Quyên - 

Trưởng Phòng LĐTBXH-DT 

huyện. 

9h30 - 10h00 

 

+ Hướng dẫn quy trình và bộ công cụ 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2019 

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - 

Chuyên viên Phòng LĐTBXH-

DT huyện 

10h00 – 10h30 
Triển khai một số nội dung về chính 

sách vay vốn, giải quyết việc làm 

Đồng chí Hứa Văn Thư – 

Chuyên viên Phòng LĐTBXH-

DT huyện 

10h30 – 11h15 Trao đổi thảo luận, giải đáp 

Lãnh đạo  Phòng LĐTBXH-DT 

huyện 

 

11h15 - 11h30 

 
Bế mạc hội nghị 

Đồng chí Hoàng Quy: Phó Chủ 

tịch UBND huyện, Trưởng 

BCĐGN huyện 
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