
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ PĂH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /UBND-TH 
V/v khẩn trương rà soát, báo cáo 

danh sách người có công, người 

nghèo, người cận nghèo, đối tượng 

bảo trợ xã hội. 

(Khẩn) 

   Chư Păh, ngày     tháng 4 năm 2020. 

 

    Kính gửi:  

  - Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

     

 Theo Công văn số 585/LĐTBXH-BTXH ngày 24/4/2020 của Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội về việc khẩn trương rà soát, báo cáo danh sách 

người có công, người nghèo, người cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội (có sao 

gửi kèm theo); 

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn khẩn trương rà soát và tổng hợp báo cáo số lượng, danh sách người có công, 

người nghèo, người cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện theo 

đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn trên. Kết quả 

trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

trước ngày 29/4/2020. 

Yêu cầu Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, TH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Nguyễn Ngọc Quang 
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