
UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

BCĐ RS ĐG BĐ HỘ NGHÈO, 

HỘ CẬN NGHÈO, HỘ LÀM  

N-L-NN CÓ MSTB 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sa Đéc,  ngày       tháng 9  năm  2022 

Số:       /TM-BCĐ  

 
 

         Kính gửi:  - Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban 

Chỉ đạo thành phố Sa Đéc; 

- Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, 

công chức phụ trách Lao động - TB&XH xã, 

phường, trưởng khóm, ấp và điều tra viên. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-BCĐ ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Sa Đéc về việc rà soát, đánh giá biến động hộ nghèo, hộ 

cận nghèo. Ban chỉ đạo điều tra, rà soát, đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ làm nông – lâm – ngư nghiệp có mức sống trung bình Thành phố (gọi 

tắt là Ban Chỉ đạo) kính mời các đại biểu tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ điều 

tra, rà soát cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 01 buổi, vào lúc 13h30 ngày 26/9/2022. 

2.  Địa điểm, thành phần tập huấn 

2.1. Địa điểm: Hội trường UBND Thành phố. 

2.2. Thành phần:  

- Thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố; 

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố; 

- Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát, đánh giá biến 

động hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông – lâm – ngư nghiệp có mức sống trung 

bình các xã, phường; 

- Công chức phụ trách công tác Lao động – TB&XH các xã, phường; 

- Trưởng khóm, ấp và điều tra viên (do UBND các xã, phường mời). 

Để công tác điều tra, rà soát, đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ làm nông – lâm – ngư nghiệp có mức sống trung bình đạt kết quả tốt, yêu 

cầu các đại biểu đến tham dự đầy đủ, để lớp tập huấn đạt kết quả tốt./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT. 

TM. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG-TB&XH 

Lê Thiện Đào Duyên 
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