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CQNG HOA xA HOI CHU NGHA VIET NAM
Dôc lap - Ttr do - Hanh phüc
Minh Long, ngày 04 tháng 7 nàm 2022

KInh giri:
- Các phOng: Dan tc, LD-TB&XH,
GD&DT, TC, NV;
- UBND cac xã.

Thirc hin Cong van s 468/BDT-CSDT ngày 04/7/2022 cüa Ban Dan tc
tinh Quáng Ngâi "ye vic Bao cáo nhu câu kinh phi thrc hin chInh sáeh h trçY,
biêu ducmg, khen thu&ng âôî vâi h gia dInh, thôn, xâ, huyn thoát nghèo a vüng
mien niii theo Kêt 1u.n so 77/KL/UBND ngày 03/2022 cüa Chü tjch UBND nhân
dan tinh". UBND huyn dê nghj các Phông, ban, UBND các xâ thirc hin mt so
ni dung sau:
1. IMi v&i UBND các xã:
- Tip tue rà soát, xác nhn, thm tra các tnrô'ng hp dugc hu&ng chInh sách
cho các 11am tü 2017 den nay ma chua dugc hithng theo Quyet dnh so
37/2017/QD-UBND ngày 02/6/2017 cUa UBND tinh Quãng Ngai. Báo cáo nhu
câu kinh phi và l.p danh sách giri ye UBNID huyn (Qua phông Dan tc huyn)
trithc ngày 07/7/2022.
- UBND các xà phái có dy dü cac thu t1ic h so theo quy dnh gi:ri v huyn
nhu: t trInh hoc cong van, Báo cáo kêt qua rà soát kern theo danh sách các h gia
dInh, h9c sinh cüa các hO dü diêu kin duçie biêu dixo'ng, khen thuâng trong 02
nàrn lien tiic (24 tháng) chua duçic hrnng chInh sách và bàn cam kêt không tái
nghèo, tái cn nghèo cüa các hO gia dInh theo mâu dInh kern Quyét djnh so
37/201 7/QD- UBND.
2.Phông Dan tc phi hqp vó'i các c0 quan: Lao dng-Thucmg binh &Xà
hOi, Giáo diic & Dào tao, Tài chinh- Kê hoach, NOi vi.i huyn rà soát, thâm djnh
chat chë các hO th hi.rang chInh sách cüa UBND các xã gài ye, trInh Chü tjch
UBND huyn phê duyt theo quy djnh.

Trên cci sâ quyt djnh phé duyt cüa UBND huyn, Phông Dan tOe huyn
t6ng hçp, báo cáo dôi tuqng th huàng và nhu câu kinh phi thirc hin chInh sách
trên da bàn huyn gui ye Ban Dan tOe tinh tOng hçp theo quy djnh.

UBND huyn d nghj UBND các xâ và các Co quan lien quan khân truang
phôi hçip thiic hin./.
Noi nhân:
- Nhix trén;
- CT, các PCT;
- CVP, PVP huyn;
- Lisu VT.
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