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GIẤY MỜI 

Dự họp đánh giá kết quả thực hiện Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

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

giai đoạn 2022 - 2025; Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp 

tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị  

ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn huyện 
 

 

Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Tổng rà 

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

mức sống trung bình, giai đoạn 2022 - 2025; Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng 

đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị 

ảnh hưởng do thiên tai theo Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 18/11/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; 

một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm 

thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Thành phần:  

* Ở huyện, kính mời:  

- Đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ 

đạo huyện (mời Chủ trì); 

- Các đồng chí Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định 

hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, 

giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 26/8/2021của 

UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lãnh đạo và Công chức phụ trách lĩnh vực thuộc phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (mời dự và đưa tin). 

* Ở các xã, thị trấn, kính mời: Chủ tịch UBND và Công chức phụ trách 

Lao động - TB&XH. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 11/11/2021 (chiều thứ 5). 

Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện. 

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, chuẩn bị đầy đủ 

các nội dung liên quan; phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện đảm bảo 



điều kiện phục vụ cuộc họp và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

quy định.  

Đề nghị các đại biểu tham dự cuộc họp đầy đủ, đúng thành phần, thời 

gian, địa điểm quy định và thực hiện nghiêm túc các công tác phòng, chống dịch 

Covid-19./. 
 

  Nơi nhận:      
- Như thành phần mời;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Lao động-TB&XH; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- TT. Văn hóa - Truyền thông huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Chương 
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