
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  4892 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  27  tháng 11 năm 2019 

V/v thống nhất sử dụng số liệu hộ 
nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

  
                         Kính gửi:  
       - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
       - UBND các huyện, thành phố. 

 
Sau khi xem xét Báo cáo số 318/BC-SLĐTBXH ngày 05/11/2019 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng hợp kết quả rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo theo Kết luận số 62/KL-TTr ngày 26/6/2019 của Thanh tra 
tỉnh; Công văn số 530/TTr-NV.III ngày 21/11/2019 của Thanh tra tỉnh về việc 
xem xét số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Nhất trí sử dụng kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND các 
huyện, thành phố Lạng Sơn rà soát tại thời điểm hiện nay, được Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tổng hợp tại Báo cáo số 318/BC-SLĐTBXH ngày 
05/11/2019 nêu trên.  

2. Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp tục 
hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận 
nghèo tại các huyện, thành phố bảo đảm đúng quy trình, đúng tiêu chí, công 
bằng trong thụ hưởng chính sách. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan 
thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ngành: TC, KH-ĐT, TP, NV,  
  NN&PTNT,  TTr, BDT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KGVX, TH, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX(NCD).     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hà 
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