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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tiy do - Hanh phñc
Minh Long, ngày OJ tháng 4 nám 2019

KInh giri: U5 ban nhân dan các xã.

Trên c si Cong van s 839/SLDTBXH-BTXH ngày 29/3/2019 cüa Si
Lao dng - Thuang birth và Xã hi, ye vic báo cáo dir kiên h trg tiên din
cho dôi tucmg h nghèo và h chInh sách xâ hi qu I, II näm 2019.
D có c s tng hçp trInh cp trên phân b kinh phI h trçy tin din cho
dôi tuçng h nghèo, h chInh sách xã hi duçc ho trq tién din qu I, 11/2019.
UBNID huyn de nghj UBND các xa, chi do cho b phn chuyên mon tong
hqp, báo cáo dir kiên ho trq tiên din cho h nghèo, h chInh sách xã hi qu I,
11/2019 trên dja bàn xã ye UBND huyn qua (phông Lao d5ng — Thiccing binh
và Xâ h7l) triro'c ngày 12/4/2019 dê tong hçip trInh cap trên phân bô kinh phi
kjp thai.
Lzru SI lieu báo cáo c?a các dja phu'o'ng phái chInh xác, khóng diu
chinh bô sung nhu' nhimg nám trzthc day.
(Dy' kiln nhu ccu tin din riêng timg quj theo phy lyc dInh kern)
UBND huyn d nghj Chü tjch UBND các xã chi dao thirc hin dñng
thai gian./.
CHU TICH
TICH

No'i nhân:
- Nhir trên;
- CT, PCT(vx) UBND huyn;
- Phông LDTBXH;
- Phông TC-KH;
- CPVPvx;
-LuuVT.
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