
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1625/SLĐTBXH-BTXH 
V/v: Tâp huấn rà soát hộ nghèo,  

hộ cận nghèo năm 2021 

 

  Nam Định, ngày 09 tháng 9 năm 2021 

 

                 Kính gửi: Phòng Lao động-TB và XH các huyện, thành phố 

 
 

 

 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1584/SLĐTBXH-

BTXH ngày 01/9/2021 về việc tạm hoãn tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2021. Từ ngày 01/9/2021 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, không ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 

ngoài vùng cách ly, phong toả. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục triển 

khai tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 tại các huyện, 

thành phố như sau: 

- Đối tượng tập huấn và cách thức tổ chức tập huấn đã được cụ thể trong 

Công văn 1546/SLĐTBXH-BTXH ngày 26/8/2021. 

- Thời gian tổ chức tại các huyện, thành phố (có lịch dự kiến đính kèm). 

 Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Sở Lao động-Thương binh và Xã 

hội đề nghị đại biểu tham dự tập huấn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định.  

Đề nghị Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố báo 

cáo Lãnh đạo huyện,thành phố và thông báo tới các đại biểu tham dự tập huấn./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc sở (để b/c); 

- Lưu: VT, BTXH.  

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

Vũ Kim Danh 
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