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CÔNG ĐIỆN 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

ĐIỆN: 

           - Các đồng chí trong Đoàn công tác theo Quyết định số 547-QĐ/HU,    

                ngày 04/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc; 

        - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Thông báo số 78/TB-UBND, ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh kết luận tại cuộc họp rà soát các giải pháp thực hiện Chương trình mục 

tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 

251/KH-SLĐTBXH, ngày 4/5/2019 về việc tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả 

phúc tra, rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018.  

Ngày 7/5/2019, UBND huyện đã có văn bản số 1027/UBND-LĐTBXH, 

về việc khẩn trương nộp báo cáo phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo và chuẩn bị 

hồ sơ phục vụ đoàn liên ngành cấp tỉnh. Đến nay, đã hết thời hạn nộp báo cáo 

(thời hạn nộp kết quả báo cáo để gửi UBND tỉnh là trước ngày 12/5/2019).  

Ngày 16/5/2019, khi đoàn kiểm tra cấp tỉnh về làm việc mới có 15 đơn vị 

hoàn thành kết quả phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo gồm: Thị trấn Nghèn, Thị 

trấn Đồng Lộc, Thiên Lộc, Tiến Lộc, Xuân Lộc, Sơn Lộc, Gia Hanh, Kim Lộc, 

Thanh Lộc, Trường Lộc, Trung Lộc, Khánh Lộc, Yên Lộc, Phú Lộc, Thường 

Nga.  

Ủy ban nhân dân huyện phê bình Chủ tịch và công chức văn hóa chính 

sách ở 8 xã: Tùng Lộc, Thuần Thiện, Quang Lộc, Mỹ Lộc, Thượng Lộc, Song 

Lộc, Vĩnh Lộc, Vượng Lộc chưa hoàn thành công tác phúc tra hộ cận nghèo để 

báo cáo cho đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh.  Đặc biệt xã Vượng Lộc và Song 

Lộc chưa thực hiện công tác phúc tra hộ cận nghèo. 

Để kịp thời có kết quả báo cáo chính xác cho đoàn phúc tra của tỉnh thẩm 

định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao: 

2. Các đồng chí trong Đoàn công tác theo Quyết định số 547-QĐ/HU, 

ngày  04 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc, chỉ đạo, 

đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ phúc tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo thuộc địa phương phụ trách. 

2. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn:  

- Nộp đầy đủ bản cứng các biểu phúc tra hộ cận nghèo 2,3,4 và các phụ 

lục 4a, 4b,4c,4d, 4đ, 4c của hộ nghèo, hộ cận nghèo, danh sách hộ nghèo, khẩu 

nghèo, danh sách hộ cận nghèo, khẩu cận nghèo, danh sách thoát nghèo, danh 

sách thoát cận nghèo, Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 



xã công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận 

nghèo trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH (Mỗi 

loại 02 bản- đóng dấu và ký tên Chủ tịch) gửi về UBND huyện qua phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội trước 14h00”, ngày 17/5/2019. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về độ chính xác, kết 

quả phúc tra, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; đề ra nguyên nhân và giải pháp 

giảm nghèo, giảm hộ cận nghèo trước Chủ tịch UBND huyện. 

Nhận được công điện, yêu cầu các địa phương, đơn vị, cá nhân phụ trách 

thực hiện nghiêm túc./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;    

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;        

- Lưu: VT, ĐKT. 

 

                      CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

    Võ Hữu Hào 
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