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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tu do - Hnh phñc

S:9/UBND -VX

Minh Long, ngày 02 tháng 4 nám 2019

V/v báo cáo cong tác h trçi, khc
phiic hu qua, báo dam on djnh di
song nhân dan do mua 10 gay ra tir
näm 2014 den nay

Kinh g1r1:

- Các phOng: NN và PTNT, Lao dng — Thrnmg
binh và Xã hôi;
- UBND cac xã.

Can cir Cong van s 905/SLDTBXH-BTXH ngày 04 tháng 4 näm 2019 cüa
S Lao dng — Thuo'ng binh và Xã hi tinh Quáng Ngãi ye vic báo cáo cong tác
ho tro, khac phuc hu qua, báo dam on dinh di song nhân dan do mua lü gay ra tü
nàm 2014 den nay de S báo cáo cho Doàn giám sat Quôc hi vic thirc hin chInh
sách pháp 1utt ye phOng, chOng thiên tai;
Dê có s 1iu tng hçip báo cáo cho S& Lao dng — Thucmg binh và X hi
tinh; UBND huyn dê nghj Phông NN và PTNT, Phông Lao dng — Thucng binh
vâ XH huyn và UBND các xä thirc hin mt so ni dung sau:
1. Phông NIN và PTNT huyn và UBND các xã th6ng ké so 1iu vic thçrc
hiên chrnh sach h tr, khäc phuc hâu qua sau thiên tai, on dinh doi song nhân dan
ti'i näm 2014 den nay. Cii the sO krgng (ggo, so h, sO kháu du'çic hO tr ggo; sO
ngzthi chêt, sO ngu'O'i bj thwing, sO nhà bi sap, tr01); mirc ho trg... theo phii 1c
dInh kern.
2. Phucmg thirc tip nhn và h trçi; cong tác theo dôi, kiêm tra, giám sat vic
cap phát, phân bô cho tüng nhóm dôi tuçmg trên.
3. Phông Lao dng — Thiicmg binh và XA hi huyn tng hçp báo cáo so
lucmg gio duçic UBNID tinh phân bô cho huyn dê ho trg cho nhân dan bj ânh
hu&ng mua lü ti'r näm 2014 den nay ('phán gçio do phOng tiép nhgn tham mu'u phán
bO cho UBND các xâ).
D nghj Phông NN và PTNT huyn và UBND các xã báo cáo bang van ban
và chju trách nhim tInh chInh xác trng so 1iu, giri ye UBND huyn qua Phông
Lao dng — Thrnmg binh và Xã hi huyn tmc ngày 1 0/4/2019 dê tong hçp tham
muu cho IJBND huyn báo cáo Si Lao dng — Thuxng binh và Xâ hi tinh./.2Aviiii
Noinhân:
- Nhu trên;
- CT, các PCT;
- C, PVP;
- Luu: VT, LDXH.
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