
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4008 /UBND-VX1 

V/v đôn đốc thực hiện Quyết 

định số 15/2020/QD-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ 

            Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 6 năm 2020 

                   
                         Kính gửi:   

                 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

                 - Cục Thuế Hà Tĩnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

                 - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

                       
Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản: Số 3531/UBND-VX1 ngày 

04/6/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Số 3749/UBND-VX1 ngày 12/6/2020 về 

việc hướng dẫn bổ sung quy trình, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách theo Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;  

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Vinh yêu cầu 

các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được 

giao tại các Văn bản nêu trên, cụ thể: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã rà soát, lập danh sách, 

thẩm định và gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Tổ thẩm định cấp tỉnh (qua Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 10/7/2020. 

Hoàn thành việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ đối với 03 nhóm đối 

tượng: Người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo trước ngày 15/7/2020. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Tổ thẩm 

định cấp tỉnh) đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, địa 

phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 17h hàng ngày; tham mưu Tổ thẩm 

định cấp tỉnh tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

trước ngày 15/7/2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Lao động - TBXH; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ theo QĐ số 1251/QĐ-UBND ngày 

16/4/2020 của UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, VX1. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 Trần  Tuấn Nghĩa 

 


		trantuannghia.hdnd@hatinh.gov.vn
	2020-06-23T07:55:30+0700


		ubhatinh@hatinh.gov.vn
	2020-06-23T08:51:47+0700




