
        UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

        VÀ XÃ HỘI 

   Số: 189/SLĐTBXH-BTXH   

CỘNG  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              tháng 02 năm 2020 

 V/v rà soát tình hình thiếu đói của 

Nhân dân trong kỳ giáp hạt năm 2020 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân  

 
 

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2020 về 

việc nắm tình hình đời sống của Nhân dân trong kỳ giáp hạt năm 2020, 

- UBND

quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện như sau: 

1. Chỉ đạo, triển khai việc rà soát tình hình thiếu đói của Nhân dân cần 

hỗ trợ gạo trong kỳ giáp hạt 2020. Trên cơ sở số hộ, số nhân khẩu thực sự 

thiếu đói, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố chủ động huy động 

nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thiếu đói, đảm bảo không có người ở 

địa phương bị thiếu đói (mức cứu trợ gạo thiếu đói theo quy định tại Nghị định 

số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ). 

2. Trường hợp nguồn lực của địa phương không đáp ứng đủ để cứu trợ 

gạo thiếu đói, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo bằng văn 

bản về tình hình thiếu đói của địa phương mình và kèm theo mẫu Phụ lục 1 về 

Sở Lao động - TB&XH trước ngày 28/02/2020 để có cơ sở tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh.  

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                           KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                             PHÓ GIÁM ĐỐC  
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố;       

- Giám đốc Sở (b/c);  

- Lưu: VT, BTXH. 

 

                                                    

                                                  Bùi Văn Thảng 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 1 

UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ............... 

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ HỘ, SỐ KHẨU THIẾU ĐÓI  

CẦN HỖ TRỢ TRONG KỲ GIÁP HẠT NĂM 2020 

(Dùng cho cấp huyện, thị xã, thành phố) 

TT 

Tên xã/ 

phường/thị 

trấn 

Tổng số hộ 

thiếu đói 

cần cứu trợ 

gạo 

(hộ) 

Tổng số 

nhân khẩu 

thiếu đói 

cần cứu trợ 

gạo  

(người) 

Mức hỗ trợ gạo 

15kg/người/tháng 

 

 

Tổng số 

gạo cần hỗ 

trợ (kg) 

A B 1 2 3 4= 2*3 

1      

2      

3      

4      

…      

 Cộng     

                

 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH ………       TM.ỦY BAN NHÂN DÂN……… 

              TRƯỞNG PHÒNG     CHỦ TỊCH 
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