
 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 VÀ XÃ HỘI 

         Số:  1643 /SLĐTBXH-BTXH   Quảng Trị, ngày 01 tháng  9  năm 2020 
 V/v đề nghị tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

  Chương trình giảm nghèo bền vững  

 9 tháng đầu năm 2020 

 

 Kính gửi:   

  -  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị 

xã, thành phố; 

  -  Phòng Kinh tế - Xã hội huyện đảo Cồn Cỏ. 

 

Để có cơ sở tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, dự án giảm 

nghèo bền vững 9 tháng đầu năm 2020, ước thực hiện năm 2020 và xây dựng kế 

hoạch năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và thị xã, Phòng Kinh tế-Xã hội huyện 

đảo Cồn Cỏ tổng hợp, lập báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG về giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn theo những nội dung sau: 

1. Công tác chỉ đạo (nêu tên các văn bản); 

2. Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2020: 

a. Kết quả thực hiện chính sách, dự án giảm nghèo (Phụ lục số 01 và 02); 

b. Tình hình triển khai thực hiện chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn 

thể (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) 

trong công tác giảm nghèo tại địa phương; và kết quả đạt được; 

3. Những khó khăn, tồn tại; 

4. Kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2021; 

5. Kiến nghị, đề xuất. 

Báo cáo về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trước ngày 08/9/2020 để kịp tổng 

hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (gửi bản mềm qua địa chỉ email: 

nguyenvinhnam@quangtri.gov.vn số điện thoại 0917988828)./. 

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND các huyện, tx, t.phố (để c.đ) 

- Lưu: VT, BTXH.  

 

 

 

 

  

  

 Bùi Văn Thảng 
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