
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUY1N VAN LANG Dc 1p - Tiy do - Hinh phñc 

S6:4 9 /KH-UBND Van Lang, ngày tháng 7 nám 2020 

KE bACH 
T chfrc hi nghj trin khai ph bin các chInh sách xã hi nám 2020 

Can ci Thông tic Lien tjch s6 29/2014/TTLT-BLDTBXfI-BTC ngày 24 
tháng 10 nám 2014 cza Lien Bó Lao d3ng - Thicong binh và Xâ h(5i — Bó Tài 
chInh hu'áng dan thi hành m5t so diêu cia Nghj djnh so 136/2013/ND-cP, 

Can ci Thông tic s 4 0/201 7/TT-BTC ngày 28/4/2017 cña B Tài chInh 
quy djnh chê d5 cOng tác phi; ché dç5 chi hi nghj, Quyê't djnh soX  14/2018/QD-
UBND ngày 3 0/01/2018 cüa UBND tinh Lgng Scm ye vic quy djnh chê dQ cOng 
tác phi, chê d3 h5i nghj trên dja bàn tInh Lgng Son. 

Uy ban nhân dan huyn xây drng k hoach t chüc hi nghj trin khai 
phô biên các chInh sách xã hi nàm 2020 nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Miic dIch 
Nâng cao kin thüc hiu bit các chInh sách xä hi mâi ban hành; dy mnh 

cong tác tuyên truyên, phô biên giáo diic pháp lut ye các chInh sách xâ hi dn can 
b, cong chirc, d.c bit là dOi vói can b cap co sâ dê tuyên truyen sâu rng trong 
mçi tang hrp nhân dan hiêu và nm rO các chê d chinh sách mói ban hành, gop 
phãn dam bão an ninh, chmnh tn, trt tr an toàn xà hi, thrc hin tot mçi chü truong 
duông lôi cüa Dãng, chinh sách pháp 1ut cüa Nba nuóc. 

2. Yen cu 
Co sçr pMi hçip chat chê cüa các cci quan, dan vj, ca s& trong vic t chirc 

hi nghj triên khai, phô biên tuyên truyên các chInh sách x hi näm 2020 dat 
hiu qua. Ni dung phô biên thiêt thc, phU hçip; tO chüc hi nghj dam bào, tiêt 
kim, có hiu qua. 

II. NQI DUNG THIIC HIN 
1. Thành phn dir hi nghj: 
- Cá'p huyn. 
+ Lãnh dao  UBND huyn (Di,r chi do); 
+ Lânh dao  Uy ban MTTQ huyn; 
+ Dai din lãrih dao  các phông, ban, ngành, doàn th huyn; 
+ Cong chüc Phông Lao dng, Thuang binh, Xã hi - Dan tc huyn. 
- C4p xã (D nghj UBND các xa mài giüp): 
+ Dti din lânh do UBND các xä, thj trk; 
+ Hi dng xét duyt trçi giüp xã hi các, xã, thj trn. 
2. Thbi gian ti chfrc hi nghj: 01 ngày, dir kin trong tháng 7 11am 2020 

(Co Giáy md'i sau). 
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3. Dja dim: Tai  Hi tnrng Uy ban nhãn dan huyn Van Lang. 
4. Ni dung trin khai 
Toàn b các chinh sách xä hi, bão trçl xã hi hin nay dang thirc hin 

theo Ngh djnh 136/2013/ND-CP ngày 2 1/10/2013 cüa ChInh phü quy djith 
chInh sách trq giüp xâ hi dôi vâi dôi tucing bào trq xa hi và mt so chInh sách 
xa hi khac. 

5. Báo cáo viên: Lanh dao  Phông Lao dng, Thuang binh, Xä hi - Dan 
tc huyn. 

III. K]I4H PHI THTVC HIN 
Chi tü m1tc chi khác ngun kinh phi dam bâo xã hi cüa Uy ban nhãn dan 

huyn giao dir toán kinh phi nàm 2020 cho Phông Lao dng, Thixang binh, Xa 
hi — Dan tc huyn ti Quyêt djnh so 3868/QD-UBND ngày 23/12/2019 cüa 
UBND huyn ye vic giao chi tiêu kê hoach phát triên kinh tê - xã hi và dr 
toán ngân nhà nithc nàm 2020. 

IV. TO CH1YC THI1JC HIN 
1. Phông Lao dng, Thirong binh, Xã hi — Dan tc huyn 
- Chü trI phéi hçip vci các co quail, don vj chun bj ni dung, in n tài 1iu 

day dñ phát cho các dai  biêu dr hOi  nghj, lien h hi trii&ng; chuân bj các diu 
kien can thiêt khác phiic vçi hi nghj; trirc tiêp truyên dt các ni dung v chInh 
sách xã hôi tti hôi nghi; 

- Xây dirng di,r toán và quyt toán ngun kinh phi theo dñng quy djnh hin 
hành. 

2. Van phông HDND và UBND huyn 
B trI hi trtxmg và lam cong tác th chüc ti hi nghj. 
3. Phông Tài chInh - K hoich huyn 
Thm djnh các nOi  dung d toán kinh phI t chüc Hi nghj trin khai pM 

bin các chinh sách xã hi theo dung quy djnh. 
- . 4. UBND cac xa, th tran 

Lp danh sách thành viên HOi  dng xét duyt trq giüp xã hi dir Hi nghj 
tp hu.n gui Phông Lao dng, Thuang binh, Xã hi — Dan tc huyn truc ngày 
10/7/2020. Cu các thành phãn tham dii hi nghj tp huãn theo dung kê hoch. 

Trên day là K hoach t chüc Hi nghj trin khai pM bin các chInh sách 
xã hi nam 2020. Yêu câu các ca quan, dan vj phôi hçip to chüc thuc hiên theo 
kê hoach./. 

Noi nhin: 
- CT, PCT UBND huyn; 
- UBMTTQ huyn; 
- Các ca quan, ban, ngãnh, doân th huyn; 
- UBND các xã, thj trn; 
- C, PVP; 
- Lixu: VT, LDTBXHDT (4b). 
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