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V/v tr kirn tra, rà soát ngi1i dang
!urcxng chInh sách tr? giüp x hi
trên dja bàn thành phô

KInh gii'ri:
- Trwing các phong, ban, dGn vj có lien quan;
- Chñ tjch Uy ban nhãn dan các phuäng, xä.
Thi gian qua, viêc thuc hin chInh sách trçY giüp xã hi dOi vâi doi tu'QIIg
báo trcc xà hôi trên dia bàn duoc quan tam thirc hin kjp thô'i, day dü, tfrng biró'c
giãm bó't khó khãn, cái thiên va nâng cao chat hrcing cuc song. Tuy nhiên, qua
các cuc kiêm tra cüa ngành Lao dng — Thirnng binh và Xà hi, trong qua trInh
thixc hin 0 mt so da phu'ong con có nhung han chê nhu: Chua quyêt li@ trong
vic tir kiêm tra, rà soát theo van bàn chi dao cüa co quan có thârn quyên; VtC xet
duyët dang tat, rnrc do khuyêt tt chua cht chê; cong tác quán 1, theo dôi và cp
nhât thông tin dOi tLrnng chua thx0ng xuyên, dan den tInh trang báo tang, giárn
bào hiêm y tê và diêu chinh chê d cho dôi tuyng chua kjp thii...
D chn chinh Va tang cir0ng cong tác thirc hin chInh sách try giàp xà hi
dôi vói dOi tiiang báo try xã hi trên dja bàn darn bão day dñ, kjp th0i, diing dOi
tuçlng, diiing quy trInh theo quy djnh. Uy ban nhân dan thành phô yeu câu:
1. UBND các phirrng, xã:
- Tang cu0ng và di m0i cong tác tuyên truyn, quán trit, ph bin cliü
tru'ong cüa Dáng, chInh sách, pháp luât cüa Nhà nu'O'c ye try giiip xà hti dôi vOl
dôi tuo'ng bão tra xä hôi den can bô, dãng viên và nhân dan trên dja bàn biêt thçrc
hin và giám sat thirc hin;
- Chi dao Hi dng xác djnh mirc d khuyt tat, ding tat, Hi dông xCt
duyt tro giiTip xã hi tiêp nhân, thâm dinh và xét duyt ho so' dôi tuyng bào try xà
hi kip thOi, cOng khai, diing quy trInh, dàng dôi tuçrng theo quy djnh;
- Tiêp tuc to chrc trién khai tu' rà soát các dOi tu'yng bão try xä hi dang
hu'O'ng trG cap xä hi hang tháng t?i dia phLrnng, bao gôrn xác djnh lai dng tat,
rn0c do khuyet tat theo Cong van sO 879/UBND-LDTBXH ngày 10/5/2019 ye
vice triei- khai thixc hiên Thông tu' so 01/2019/TT-BLDTBXH ngy 02/01/201 q
cOa Bô Lao dông - Thuang binh và Xã hi; Hu'0ng dan sO 04/HD-LDTBXH ngày
10/5/2019 cüa phOng J1ao dOng - Thuong binh Va Xã hi dam báo trung thirc,
khach quan, dung dag tat, muc dO khuyet tat va tinh hinh thixc tê cua dOi tuong
darn bao th0i gian, q.uy rinh xét duyt Va hO so' iheo quY djnFi. Bto uaO Let qui
triên khai thirc hin vic-tu rà soát dOi tuGng bão try xâ hi gü'i ye UBND thành
plió (qitu pJing LaadngT1'XH) tru'Oc ngày 31/12/2020;
- Lap T0 trInl%h so' d nghj dñ'ng, diu chinh mirc try cap dôi vói dOl
nryng khOng con dO diêu kiên hoäc diêu chinh 1a m0c try cap theo quy djnh.

- ThuO'ng xuyên theo dOi, quán l dôi tu'çrng, nêu dOi tu'cingchêt, khOng có
rnit tai dia phuung kip thi báo báo giárn trç cap, giám báo hiéni y té.
- Thuông xuyên theo dOi, giárn sat viêc chi trá trçY cp xä hi hang tháng cua
Buu diii thành phô; tO chiirc râ soát, lap ho so và chi trá tiên dién dôi vó'i h nghèo,
h chIiih sách xã hOi darn báo day dii, kjp thñ, dñng dOi tuçing.
2. Phông Lao dng - Thtrong binh vi Xã hi thãnh phô:
- Phôi hçip vi cac phOng, ban, don vj lien quan, UBND phung, xa tuyên
truyén phô biên chInh sách, pháp lut cOa Nhà nithc ye trçi giüp xã hi dôi vi dOi
tuçmg bâo trçY xã hôi;
- Tang cung kiêrn tra, hu'àng dn UBND phu'Ong, xâ thuc hin chinh sácli
báo trçY xã hi; don dOe, theo dOi UBND phung, xã thrc hin vic tij rá soát, xác
dnh lçii các dOi tu'çing dang hu'Ong chinh sách báo try' xâ hôi theo quy djnh. Tharn
rnu'iJ UBND thành phô kê hoach, quyt djnh thành lap Doàn kiêrn tra cong tác lãnh
dao, clii dao cüa Chü tich UBNID phu'èng, xã trong vic triên khai, thirc hin chinh
sách bào ti xã hi tii dja phuong;
- Thuing xuyén kirn tra, giárn sat Bu'u din thânh ph trong vic chi trâ try
cap xa hôi cho dOi tuung thii hu'Ong t?i các phu'ng, xã;
- Tong hop, báo cáo kt qua thiic hiên viêc tu' kim tra, rà soát di tu'çmg
báo tro' xã hôi ye UBND thành phO.
3. Phông Van hóa vã Thông tin, Dãi Truyn thanh - Truyn hInh thãnh phô:
Tàiig cu'O'ng tuyên truyn nâng cao nhân thü'c cho can b, dáng viên và nhân
dan ye nghTa cüa viêc thirc hin chInh sách try giiiip xã hi.
4. Phông Gião dçic và Dào to thành phô:
- Chi dio các Trithng h9c trên da bàn thirc hin nghiêrn tue vic xét rnin,
giám hQc phI, ho try chi phi hoc tp cho hoc sinh thuc h nghèo, cn nghèo....;
tOng hop tharn rnuu UBND thânh phô xét rnin giárn h9c phi, ho try chi phi hçc
tap cho bye sinh thuc h nghèo, cn nghèo... theo quy djnh;
-PhOi hyp vói phông Lao dng - Thu'ong birth Va Xã hi trong vic thông nhãt
biëu mãu xác nhân hoc sinh thuôc h nghèo, cn nghèo diang quán l trên dja bàn.
5. Phông Tãi chInh — K hoic1i thãnh ph:
Tharn rnu'u UBND thânh ph darn báo nguôn kinh phi thirc hin chi trâ try
cap a hi hang tháng vâ các chInh sách try gitlip xâ hi theo quy dijnh.
Nhn cOng van, UBND thành ph yeu cu Tru'âng các phông, ban, don vj
Hen quan vi Chi'i tjch UBND các phung, xâ tO chu'c thijc hin nghiCrn tcic./J'
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