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THÔNG BÁO  

Về việc kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  

và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp  

có mức sống trung bình năm 2022 

 

 Thực hiện Quyết định số 136/QĐ-UBND, ngày 16/8/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ban Dân tộc tỉnh 

được giao chủ trì phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh phụ trách địa 

bàn huyện Văn Lãng về việc theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo giai đoạn 2021 -2025; kế hoạch số 49/KH-BDT, ngày 31/10/2022 của 

Ban Dân tộc về việc kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

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

bình năm 2022. 

 Ban Dân tộc thông báo thời gian kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ 

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

có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Lãng như sau: 

1. Thành phần 

- Đoàn kiểm tra: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân tộc; Đại 

diện lãnh đạo Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. 

- Đơn vị được kiểm tra 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND huyện phụ trách giảm nghèo bền vững. 

+ Đại diện các phòng, ban liên quan (đề nghị UBND huyện Văn Lãng mời 

giúp)  

+ Đại diện UBND các xã: Thụy Hùng, Bắc Hùng, Thanh Long, Nhạc kỳ, 

Hồng Thái; các ban, ngành liên quan (đề nghị UBND xã mời giúp) 

2. Thời gian: Có lịch trình kèm theo 

3. Địa điểm: Tại UBND các xã: Thụy Hùng, Bắc Hùng, Thanh Long, 

Nhạc kỳ, Hồng Thái và đi kiểm tra một số thôn có khó khăn vướng mắc. 

4. Nội dung kiểm tra, giám sát: Theo Kế hoạch số 49/KH-BDT ngày 

31/10/2022 của Ban Dân tộc về việc kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ 

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

có mức sống trung bình năm 2022. 

Đề nghị UBND huyện Văn Lãng và UBND các xã được kiểm tra, giám 

sát chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan báo cáo đoàn kiểm tra. Trong đó 

tập trung đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện và đánh giá sơ bộ về 
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công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn huyện Văn 

Lãng (có số liệu cụ thể). Nêu những khó khăn, thuận lợi và kiến nghị, đề xuất. 

Ban Dân tộc trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:                                                                
- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh (phối hợp); 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT  huyện Văn Lãng; 

- Các phòng thuộc ban; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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