
UBND HUYỆN CAO LỘC 

      BCĐ RS HN, HCN 

 

    Số:       /GM-BCĐ 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Cao Lộc, ngày      tháng 9 năm 2021                                             

  

GIẤY MỜI 

Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021  

và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức 

sống trung bình giai đoạn 2022-2025 huyện Cao Lộc  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 291/KH-UBND, ngày 23/8/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-

2025 huyện Cao Lộc, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Cao Lộc 

tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2021 như sau: 

1. Thành phần tham dự 

1.1. Đại biểu cấp huyện 

- Lãnh đạo UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo;  

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện theo 

Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện. 

- Lãnh đạo và chuyên viên 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 22 xã, thị trấn. 

- Trưởng thôn, khu, khối phố 22 xã, thị trấn. 

(Đại biểu ở xã, thị trấn, thôn, khu khối phố đề nghị UBND các xã, thị trấn 

mời giúp). 

2. Nội dung 

- Quán triệt Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ 

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-

TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 

07/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 18/7/2021 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn phương 

pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 

2022-2025; Công văn số 2499/LĐTBXH-VPQGGN ngày 02/8/2021 của Bộ 
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LĐTBXH về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình. 

- Triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình 

xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025 huyện Cao Lộc. 

- Hướng dẫn quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2021, quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022-2025. 

3. Thời gian lớp tập huấn: (02 ngày) ngày 28/9/2021 và ngày 30/9/2021, 

cụ thể như sau:  

3.1. Lớp thứ nhất: (01 ngày): Bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 28/9/2021. Gồm 

các xã, thị trấn: Công Sơn, Mẫu Sơn, Xuân Long, Xuất Lễ, Bảo Lâm, Thanh Lòa, 

Thạch Đạn, Bình Trung, Phú Xá, Tân Liên, thị trấn Cao Lộc. 

3.2. Lớp thứ hai: (01 ngày): Bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 30/9/2021. Gồm 

các xã, thị trấn: Hồng Phong, Tân Thành, Hải Yến, Hòa Cư, Hợp Thành, Yên 

Trạch, Thụy Hùng, Lộc Yên, Cao Lâu, Gia Cát, thị trấn Đồng Đăng. 

4. Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Cao 

Lộc. 

Ban Chỉ đạo, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Cao Lộc đề nghị các đại 

biểu đến dự Hội nghị đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận:                                                            TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  
- Như thành phần mời;                                                                  

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                                                                             Nguyễn Văn Thịnh 
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Chương trình hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo,  

hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp,  

lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình  

giai đoạn 2022-2025 huyện Cao Lộc  

 (Ngày 28,30 tháng 9 năm 2021) 

 

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 

8h15 – 8h30 

 
Khai mạc, chỉ đạo hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh: 

Phó Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng Ban chỉ đạo huyện 

8h30 – 9h30 

 

Quán triệt Nghị định số 07/2021/NĐ-

CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 

2021-2025; Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định quy 

trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 

có mức sống trung bình giai đoạn 

2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ 

LĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà 

soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, xác định thu nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022-2025; Công văn 

số 2499/LĐTBXH-VPQGGN ngày 

2/8/2021 của Bộ LĐTBXH về việc rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống 

trung bình 

+ Triển khai Kế hoạch rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy 

Đồng chí Nguyễn Thị Quyên – 

Trưởng Phòng LĐTBXH-DT 

huyện. 
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                                                                                              BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

 
 

 

 

 

 

 
 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022-2025 huyện Cao 

Lộc 

9h30 – 10h30 

 

+ Hướng dẫn quy trình và bộ công cụ 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2021, quy trình xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2022-

2025 

 

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang 

– Chuyên viên Phòng LĐTBXH-

DT huyện 

10h30-10h50 

Hướng dẫn, triển khai nội dung về 

“Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai 

nạn thương tích trẻ em” năm 2021 

Đồng chí Hoàng Việt Hùng – 

Chuyên viên Phòng LĐTBXH-

DT huyện 

10h50 – 11h00 Giải lao  

11h00 – 11h30 Trao đổi thảo luận, giải đáp 

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH-DT 

huyện 

 

11h30 - 11h45 

 
Bế mạc hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh: 

Phó Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng Ban chỉ đạo huyện 
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