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

 

Số: 1222/UBND-LĐTBXHDT 

V/v thống nhất lấy số hộ thực 
tế để tính tỷ lệ hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2019 

 
Chi Lăng, ngày  01 tháng 10 năm 2019 

 
Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 1345/SLĐTBXH-BTXH ngày 27/9/2019 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc số hộ thực tế để tính tỷ 
lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. 

Ngày 17/9/2019 Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 247/CTK-
DSVX về việc cung cấp số hộ và dân số trung bình sơ bộ năm 2019, căn cứ trên 
kết quả sơ bộ Tổng điều tra, dân số gia đình và nhà ở năm 2019 do Ban Chỉ đạo 
Tổng điều tra, dân số gia đình và nhà ở Trung ương thông báo cho tỉnh Lạng Sơn. 
Tuy nhiên theo kết quả sơ bộ tổng điều tra thì dân số, số hộ trên địa bàn các 
huyện, các xã có sự chênh lệch so với số hộ thực tế tại địa phương đang quản lý.  

Để thực hiện việc tính tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo sát với thực tế, Sở Lao 
động-Thương binh và Xã hội và Cục Thống kê tỉnh đã trao đổi, thống nhất như 
sau: các huyện, thành phố sử dụng số hộ thực tế tại địa phương đang quản lý để 
tính tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. 

Vì vậy, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn sử dụng số hộ thực tế 
tại địa phương đang quản lý để tính tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND 
huyện qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc để được xem xét, 
thống nhất./. 

 

 
Nơi nhận:                                                                           
- Như trên;    
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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