
 
 

 
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:            /SLĐTBXH-BTXH 

 

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

          

        Quảng Trị, ngày 12  tháng 5 năm 2022  

V/v Mời tham dự Hội nghị triển khai  
Kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo  
 

 

Kính gửi:  
 - Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã 

và thành phố. 
 - Phòng Kinh tế xã hội, UBND huyện đảo Cồn Cỏ. 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 

số 07/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 18/7/2021 hướng dẫn phương pháp rà soát, phân 
loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu 
báo cáo; và Kế hoạch số 936/KH-SLĐTBXH ngày 09/5/2022 của Sở Lao động-

TB&XH về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 
2022-2025 phát sinh trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch và 

tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

1. Nội dung: 

- Triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 2022;  

- Hướng dẫn về quy trình, phương pháp, bộ công cụ và nội dung rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo phát sinh trong năm 2022;  

- Hướng dẫn tổng hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo theo nhóm đối tượng, nguyên 

nhân và nhu cầu hỗ trợ theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH. 

2. Thành phần: 

- Chủ trì: đồng chí Bùi Văn Thảng – Phó Giám đốc Sở, Ủy viên Ban chỉ đạo các 
Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. 

- Lãnh đạo phòng Bảo trợ xã hội. 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách giảm nghèo phòng Lao động-
Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và phòng Kinh tế xã hội huyện 

đảo Cồn Cỏ. 

3. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: từ 14h ngày 13/5/2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx


 
 

- Địa điểm: Hội trường Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

   Số 131, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị 
đúng thời gian, thành phần./. 
 

 

Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC  
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc Sở (báo cáo);  
- Lưu: VT, VP Sở, BTXH. 

 
 
 

 
  

 Bùi Văn Thảng 
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