
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HƢƠNG KHÊ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số: 2620/UBND-LĐTBXH  

 V/v rà soát hoàn cảnh các hộ gia đình 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu 

đói do ảnh hưởng của dịch COVID-19  

 

 

Hương Khê, ngày 05 tháng 11 năm 2021 

   

                                    Kính gửi:   

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

  

          Thực hiện Thông báo Kết luận số 87-TB/HU ngày 01/11/2021 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong tình hình mới, trong đó có nội dung rà soát các đối tượng đặc 

biệt khó khăn, thiếu đói để kịp thời đề xuất xem xét hỗ trợ cứu đói (nếu có) theo 

quy định, để triển khai kịp thời nội dung trên, Ủy ban nhân dân huyện giao:  

  1. Ủy nhân dân các xã, thị trấn: Rà soát, kiểm tra các hộ gia đình có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu đói do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; 

tổng hợp, báo cáo (theo mẫu) gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội) trƣớc ngày 10/11/2021. 

 2. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội: Hướng dẫn, tổng hợp các 

hộ, khẩu có hoàn đặc biệt khó khăn, thiếu đói (nếu có); báo cáo UBND huyện. 

Yêu cầu, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 
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