
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

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

Số:          /UBND-LĐTBXH
V/v cung cấp dữ liệu hộ nghèo, hộ cận 
nghèo theo yêu cầu của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và 
Truyền thông

Gia Lộc, ngày       tháng  02 năm 2023

                                 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 313/SLĐTBXH-BTXH ngày 07/02/2023 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về việc cung cấp dữ liệu hộ 
nghèo, hộ cận nghèo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo 
thực hiện thu thập bổ sung các thông tin liên quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo của 
địa phương theo mẫu biểu gửi kèm theo.

Kết quả gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội), vào ngày 10/02/2023 để tổng hợp báo cáo Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động – TBXH;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT,LĐTBXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tuyên
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