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KE HOACH 

Triên khai thtrc hin Quyêt dnh 1630/QD-TTg ngày 28/09/2021 cüa Thu 

ttthng ChInh phü ye thirc hin Chi thi so 40-CT/TW ngày 22/11/2014 cüa Ban 

BI thir Trung u'o'ng Bang ye tang ctrng sr lãnh d,o cüa Bang dôi vói 

tin ding chInh sách xã hui và Kêt 1un s 06-KL/TW ngày 10/06/2021 ye vic 

tip tiic thu!c hin Chi th1 s 40-CT/TW 

Thixc hin Quyêt dnh 1630/QD-TTg ngày 28/09/2021 cia Thu tuOng CliInh 

phü v thirc hin Chi thj so 40-CT/TW ngày 22/11/20 14 cüa Ban BI thu' Trung uung 

Dâng v tang cung sr lãnh do cüa Dãng di vi tin dçing chInh sách xä hOi; Kt 

1un s 06-KL/TW ngày 10/06/202; Cong van so 258-CV/ThU ngày 02/08/2021 ye 

tip tiic thçrc hin Chi thj so 40-CT/TW ngày 22/11/2014 cüa Ban BI thu' Trung u'ong 

Dâng và Kê hoch sO 802/KH-UBND ngày 23/12/202 1 cña UBND tinh, Uy ban nhân 

dan thi xã ban hành Kê hoach triên khai thixc hiên nhu' sau: 

I. MJC BICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Tip tic c th boa các nhim V11, giài pháp nhm t chirc thrc hin Chi thj sO 

40-CT/TW ngày 22/11/2014 2014 cüa Ban BI thu Trung u'o'ng Dáng ye tang cu'O'ng SI.Y 

lânh do cüa Dàng d& vi tin diing chinh sách xã hi (sau dày viCt tat là Chi thj sO 40-

CT/TW), Két 1un so 06-KL/TW cüa Ban BI thu' Trung uang Dàng ye tiêp t1ic thti'c 

hin Chi thj s 40-CT/TW (sau day vit tt là Kêt 1un so 06-KL/TW), Quyêt djnh so 

1630/QD-TTg ngày 28 tháng 9 nãm 2021 cüa Thu trnfing ChInh phü (sau day viêt tht là 

Quyt dinh s6 1630/QD-TTg) và Chi thj so 29-CT/lU ngày 17/06/2015 cüa Ban 

Thung v Tinh üy (sau day viêt tat là Chi thj so 29-CT/TU) ye tang cu'ô'ng sir lành do 

cüa Dáng di vi tin dng chInh sách xã hi trên dja bàn tinh Ngh An. 

- Nâng cao nhn thuc, trách nhirn cüa cp üy dáng, chInh quyn cac cp, M.i 

tr.n T quc, các t chiirc chInh trj - xã hi, các ngành lien quan và toàn th nhân dan 

v vaj trô, vi trI, thm quan trong cüa tin ding chInh sách xã hi trong vic thirc hin có 

hiu qua các nhim v trpng tam phát trin kinh tê - xà hi 5 nãrn 202 1-2025. chiên 

1uçc phát trin kinh t - xA hôi 10 nàm 202 1-2030, các chuo'ng trInh miic tiCu quOc gia 

giai doin 202 1-2030, gop phn thirc hin thAng lçi Nghj quyt Di hi XIII cua Dáng; 

Nghj quyt Di hi XIX Dáng b tinh và Nghi. quyêt Di hi VI Dang b Thi xã. 



- Tang cung han nüa sr lânh dao,  chi  dao  cüa cp üy, chinh quyn các cp di 

vó'i hoat dng tin dng chInh sách xà hi, quan tam uu tiên b tn ngun 1?c  cho tin 

dimg chInh sách xã hôi, tao  diu kin d Ngân hang ChInh sách xã hi tnin khai thirc 

hin có hiu qua các chu'ang trInh tin ding chinE sách trên da bàn. 

2. Yêu CãU 

- Các phông, ban, các to chiirc chInE trj - xã hi; LJBND các phuè'ng; Ngân hang 

ChInh sách xã hi (NHCSXH) thj xã can cur chuirc nàng nhim vv duçc giao tai  K 

hoach nay d xây drng k hoach, nhiêrn vu cu th trin khai thirc hin nghiêm tác, 

hiêu qua Chi thj s 40-CT/TW, Kt luân s 06-KL/TW cüa Ban Bi thu, Quyt djnh so 

1 630/QD-TTg cüa Thu tu'O'ng ChInE phü và Chi thj so 29-CT/lU cña Ban Thuing vii 

Tinhüy. 

- Cp ñy dáng, chInE quyn các cp, các t churc chInh trj - xã hi nâng cao 

trách nhiêm, dc bit là trách nhim cuia ngu'1i d(rng du d& vó'i hot dng tin dung 

chinE sách xä hi; xác djnh day là mt trong nbü'ng nhim v trpng tam trong phát 

tnin kinb t - xã hi S nãrn 2021-2025, chin 1u'çc phát tniên kinh té - xa hi 10 nãm 

2021-2030, gop phân thirc hin thãng igi Ngh quyêt Dai  hi XIII cña Dáng; Nghj 

quyt Dai  h5i XIX Dáng b tinh và Nghi. quyt Di hi VI Dàng b Thj xã. 

- Tp trung nguôn lurc cho tin diing chinh sách thông qua Ngân hang ChInh 

sách xã hi dé thirc hin có hiu qua miic tiêu giàm nghèo, an sinh xã hi. Phát huy 

vat trO và si1 tharn gia tich circ cüa h thng chInh trj trong cong tác tin diing chInh 

sách xa hi; giiip do', khuyn khIch các di tuçcng chInh sách xã hi wan len thoát 

nghèo, trng bu'ó'c lam giàu chInh dáng. 

II. NQI DUNG THTIC H11N 

1. Các cp, ngành, don v tO churc nghiên ciru, phO bin, quán trit sâu sc ni 

dung Chi thi sO 40-CT/TW, Kt lun s 06-KL/TW cüa Ban BI thu' Trung u'ang 

Dãng, Quyêt djnh sO 163 0/QD-TTg cña Thu tu'ó'ng ChInh phü và Chi thj s 29-

CT/TU cOa Ban Thu'O'ng vi Tinh üy nhm nâng cao nhn thüc cho các cp lanE dao, 

cac tO ch,'c chInE tn - xâ hôi, các tng lOp nhân dan nãm du'gc tinE than, ni dung chi 

dao cüa Ban BI thu', Ban ThirO'ng vii TinE üy ye tang cuO'ng sir lAnh do cüa Dàng dôi 

vó'i tin diing chinh sách xa hi; nEn thuc nO vai trô và tm quan trçng cüa tin dirng 

chinE sách dOi phát triên kinh t - xa hi t?i  dja phuang; xác djnh day là rnt trong 

nhQ'ng nEim v1 trçng tam trong chuang trInh k hoach, boat dng thung xuyên cña 

cp üy, chinE quyên dja phuo'ng. 

2. Ip trung xây dirng k hoach, de na nEim v cui th d tnin khai thçrc hin 

nghiêm tuc, hiu qua các chu'o'ng tnInh tin diing chinh sách trên dja bàn theo chi dao 

cña UBND tinE và UBND Thj xã tai  Kê hoch nay. 
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3. To chilrc buy dng, b trI các ngun 1irc cho tin diing chInh sách x hi gn 

vâi vic chuyn di Co cu san xut, phát trin kinh th, giáo diic, dào to nghé, tio 

vic lam, bâo dam an sinh xâ hi; t chilic các hott dng hun luyn k thuãt, dào tao 

và chuyn giao cong ngh gn vâi hot dng cho vay van, giüp ngi vay sü diing 

vn có hiu qua. Hang nãm, chili tr9ng tang cuô'ng nguOn vOn tir ngân sách dja 

phuong üy thác qua NHCSXH dé cho vay; t chilrc vn dng các nguOn vOn không 

hoàn 1i, ngun vn không lãi sut hoc có lãi sut thp ulr các tO chCrc, cá nkiãn i dja 

bàn d b sung vào ngun vn tin ding chInh sách. Tio diu kin thun igi cho 

NBC SXH thirc hin t& nhim vi chinh tr ti dja phmmg. 

4. NHCSXH thj xã tip t1ic khai thác tot các nguOn von dê triên khai có hiu 

qua các chucing trInh tin ding chinh sách; darn bäo an toàn nguOn von. Tiêp tçic phát 

buy vai trô chi dao,  quán trj cüa Ban di din Hi dng quán trj cp th nharn kiêrn 

soát cht chê hoat dng cilia NIHCSXH và các tO chilrc chInh trj - xa hi nhn Oy thác 

trong vic chp hành ch d chinh sách, pháp lut cilia Nhà nuc và thirc hin các quy 

djnh v tin diing chinh sách ru dãi. 

5. Tang cuing cOng tác kiêm tra, giárn sat cilia các cap, các ngânh, các tang lOp 

nhân dan d& vâi tin diing chinh sách xã bi; tip tic nâng cao chit lu'gng, hiu qua 

phuong thilrc üy thác cho vay qua các t chilrc chinh trj - xä hi; sir phOi hgp cht chë 

cilia các co quan, phOng, ban có lien quan, tO chilrc diêu tra, xác djnh và bô sung kp 

thai di tugng dugc vay vn theo quy dnh dam báo quyn igi vay vn cilia h nghèo 

và các di tuçmg chInh sách khác, nhm thirc hin có hiu qua các chuong trInh tIn 

dçing chInh sách. 

6. Phát buy vai trô, trách nhirn cilia Mt trn TO quOc, các to chilrc chInh trj - xã 

h)i và co quan truyn thông trong cOng tác tuyên truyn, ph bin, giárn sat cong 

dng, phân bin xã hi các chili truong, chinh sách cilia Dáng Va Nba nuó'c ye tIn ding 

chinh sách xa hi dn các tng lop nhân dan, nht là ngui nghèo và các dOi tucmg 

chInh sách khác. 

III. PHAN CONG THçC HI]N 

1. Phông Tài chInh — Kê hoch 

Hang näm, tham mixu UBND tb xa trInh HDND uu tiên b trI ngun ngân 

sách dja phuong chuyen qua NT-IICSXH thi xã d cho vay h nghèo và các dOi tugng 

chInh sách khác theo chi tiêu cilia UBND tinh giao ti COng van sO 100 13/UBND-

KT ngày 26/12/2016; tto diêu kin cho NT-ICSXH hot dng thuãn igi, nhärn thçic 

hin có hiu qua các chuong trInh mic tiêu phát triên kinh t và an sinh xä hi trei 

dia bàn. 

2. Phông lao dng - Thu'o'ng binh vã xii hui 
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Chü tn tharn rnuu UBND thj xã chi do UBND các phu'mg t chirc rà soát h 

nghèo, h cn nghèo hang nãm và xác djnh h có imirc sng trung bInh giai don 

2022-2025 theo ni dung Quyêt djnh s 24/2001/QD-TTg ngày 16/7/2021 cüa Thu 

tu'ang ChInh phü, lam ca s dê Ngân hang ChInh sách xã hi cho vay vn tin diing 

u'u dãi dn các dM tu'crng kjp thô'i. 

- Hang nàrn xây dirng kê hoch chi tiêu giàm nghèo và giái quyt vic lam cho 

ngu'i lao dng trên dja bàn; phôi hçp vi các don vj lien quan chi do thirc hin 

chInh sách giárn nghèo và h trç vic lam cho di tu'çlng chinh sách. 

- Xây dirng chuong trInh, kê hoach kiêm tra, giám sat, tong hçp báo cáo, to 

chrc so két, tOng kt hang nãrn dé dánh giá qua trInh thirc hin mi1c tiêu giãm 

nghèo. giái quvt viêc lam, chInh sách dua ngu'Oi di lao dng nuâc ngoài và an sinh 

xã hôi trén dja bàn theo quy djnh. 

3. Be ngh Tôa an nhân dan thj xã. 

- Khi nhn duccc don khxi kin tIch circ phi hcp vâi NHCSXH thi 1 và 

dy nhanh tin d cOng tác xét xir di vi nhü'ng t chirc, cá nhân vay von Ngân 

NHCSXH vi phtrn quy djnh tin diing chInh sách, lçii diing dé chirn diing vn nba 

nu'ó'c, các truOng hcip khách hang có khá nàng tài chInh nhirng c tlnh day disa 

khOng trà nç dê thu hi von cho nhà nuó'c. 

- Quan tarn huOng dn ye trInh tir, thu tijc, h so khi kin, to diu kin thun 

ii dé NT-IC SXH xir I no' xu, nãng cao chit lu'ong tin dung. 

4. PhOng Thi hành an dan sty 

Tp trung giài quyêt di vO'i h so thi hành an lien quan den các khoán thi 

hành cho Ngân hang chinh sách xã hi d thu hôi ngun vn u'u dãi cho Nhà nu'âc. 

5. Ban Bi din Hii dông quãn trj Ngân hang ChInh sách xã hi thj xã 

- Barn sat Nghj quyêt cüa Hi dng quán tr NHCSXH; mi1c tiêu phát trin 

kinh tê - xa hôi, chuong trInh mc tiêu quOc gia giãm nghèo bn vü'ng, xây dimg 

nOng thôn rnó'i cüa dja phuong de ban hành các Nghj quyt chi do, t chuc thrc 

hin tin diing chInh sách xã hi trén dja bàn dng co chê, sat thirc tin và dt hiu 

qua. 

- Tang cu'O'ng cOng tác kirn tra, giám sat co s& trong vic trin khai, t chü'e 

thuc hiên các chuong trInh tin dijng chInh sách cña Chinb phñ, Thu tithng Chinh 

phu và UBND tinh trén dia bàn. 

- Nm bat các ni dung chu'a phñ hçp giUa co ch tin ding chInh sách vi 

thirc tin dé dé nghj ChInh phñ, Thfi tung ChInh phñ, các b, ngành b sung, sua 

dOi kjp thai. 

6. Pal phát thanh, truyen hlnh 
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Tang cung cong tác thông tin, truyn truyn v Chi thj so 40-CT/TW, Kêt 

1un s 06-KL/TW cüa Ban BI thu, Quyêt djnh sO 1630/QD-TTg cüa Thu tu'ó'ng 

ChInh phü và Chi thj s6 29-CT/TU cüa Ban Thung vi Tinh üy v tang cung sy 

lãnh dio cüa Dáng di vi tin diing chInh sách xã hi. Tuyén truyn cci ch, chInh 

sách, quy djnh lien quan dn các chuang trIrth tin diing chInh sách kjp thO den h 

nghèo và các dM tuçmg chInh sách khác. 

7. Be nghj Uy ban Mt trn To quc thi xã 

- Phi hçip vâi các t chirc chinh tr - xä hi tinh dy mnh tuyên truyn den 

các tng Rip nhân dan v chü trtrclng, duing lôi cüa Dãng, chinh sách pháp 1ut cüa 

Nhà nuO'c di vi vic chäm lo, h trg ngiRii nghêo thông qua hott dng tin dung 

chInh sách xa hi; vn dng nhân dan n hrc vuon len thoát nghèo ben vCrng. 

- Thrc hin tM chirc näng giám sat cong dông, phán bin xâ hi dOi vó'i vic 

thirc hin các chü truo'ng, chinh sách cüa Dãng và Nhà nuc v giárn nghèo, báo 

dam an sinh xã hi cUng nhu d& vOi hoit dng tin dung chinh sách xã hi. 

- Tip tic trin khai, mi rng cuc vn dng vi ngu'O'i nghèo huy dng sir dóng 

gop cüa các t chüc, các doanh nghip và các cá nhân nh&m b sung ngun vn cho 

NT-IC SXH thi xã thirc hin cho vay uu däi các dôi tu'çing chInh sách ti dja phu'o'ng. 

- Tng hçip các ' kin, kin nghj cüa nhân dan, các co quan, don v có lien 

quan v nhrng khó khãn, vuO'ng mc trong qua trInh trin khai thixc hin hot dng 

tin ding chinh sách xà hi và phán ánh kjp thii vi cp üy, chInh quyên các cap. 

8. Be nghj các t chuc chInh trj - xã hi thj xã 

- Tham miru cap üy, chInh quyên cung cap xây dirng kC hoch tin diing hing 

nàm, bO tn bô sung nguôn vOn tiir ngân sách da phuong dy thác sang NHCSXH dC 

trin khai hiu qua ngun vn tin diing chinh sách xà hi; chü dng báo cáo kt qua 

thirc hin hot dng üy thác, các khó khãn, vuóng mc và dê xuât, kien nghj. 

- Phát huy vai trô tp hçip lirc luçing, dy mnh vic tuyën truyn, phO bin các 

chü truang, chInh sách cüa Dàng, Nhà nithc và cüa tinh ye tin dng chInh sách xã hi 

dn các tng Rip nhãn dan, nht là nguñ nghèo và các dti tuçing chInh sách khác. 

- Thuc hiên dy dii và hiu qua các cOng vic NHCSXH dy thác. Giám sat chat 

chë hot dng cüa T tit kim và vay vn cQng nhu h vay nhäm dam bão cho vay 

diing dOi tuçlng, st1 ditng von dung m1ic dIch: phOi hçip vi chInh quyên dja phu'ong 

kiên quyêt xtr 1 các tnr?iing hçip có diêu kin nhu'ng cO tlnh chây ' và các khoán np 

xâm tiêu, vay ké; van dOng hOi viên tich c11c thirc hành tit kirn vâ tharn gia gui tiCn 

ti& kim nhm to ngun tIch lQy; thuO'ng xuyên tO chiLrc tp huan nâng cao nghip 

viii, trách nhim cho di ngü can b; lam t& cong tác tu vn, hung dn xây dung và 
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nhân rng các rnô hInh san xut, kinh doanh din hlnh, giñp nhau vu'an len thoát 

nghèo và lam giàu chIn}i dáng. 

9. Dôi vOi NHCSXH thi xã. 

- Tip tiic quán trit Chi thj s 40-CT/TW, Ket 1u.n s 06-KL/TW cüa Ban BI 

thu, Quyt dinh s 1 630/QD-TTg cña Thii tuóng Chinh phü, Chi thj so 29-CT/TU cüa 

Ban Thu'mg vii Tinh üy; các van bàn chi do cüa UBND tinh và UBND Thj xã dn 

chi bô; dáng viên và toàn th can b viên chirc cüa dan v. Can cir chüc nãng, nhim 

vi du'ic giao dê t chirc thixc hin t6t K hotch nay. 

- Can cuir vào chi tiêu k ho?ch giao và djnh hu'cng chin lu'çc phát trin Ngân 

hang ChInh sách xã hi giai doin 2021-2030 d có các giái pháp trin khai thirc hin 

hoàn thành mic tiêu tang tru'rng tIn diing d ra hng nàrn; không nguirng nâng cao cht 

Iucng tin dung, kiêrn soát chat chë no xâu, 

- Tharn mu'u UBND thj xã, Ban Dai  din HDQT tranh thu sr h trg cüa các b, 

ngành tang ngun vn tin diing tr ngân sách trung uoTlg; dng thai khai thác ti da 

ngun vn nhàn ri cüa các t chuirc, cá nhân tai  dja phu'cing d dáp uirng kjp thñ, dy 

dü nhu cu vay vn cüa h nghèo vâ các di tulp'ng chInh sách trên dia bàn. 

- Tip tic triên khai thirc hin rnô hInh to chiirc và phu'ang thuirc quân 1 nguOn 

vOn hiu qua, không ngirng nâng cao cht luçrng hot dng; tang cuO'ng kiêm tra, kiêm 

soát nôi bô, dy rnanh cãi each hành chInh nhm mang iai  liii Ich thit thirc cho ngui 

dan; nâng cao nàng lirc, trInh d chuyên mon nghip via, trách nhim, dao  düc cOng vu, 

tinh than thai d phiic v nhân dan cuija di ngü can b, viên chiirc, ngu?i lao dng. 

- PhOi hpp các phOng, ban lien quan rà soát, d xuât chInh sách tin diing u'u dui 

di vo'i các di tu'çmg chInh sách khác phü hçip vi rniic tiêu giám nghéo, giài quyét 

vic lam và an sinh xã hi cüa tinh trong timg giai doan. 

- Phi hgp vi Mt trn To quc, tO chuirc chInh trj - xã hi và các ngành lien 

quan thixc hin têt cOng tác truyn truyn và giám sat toàn dan di vi tin diing chInh 

sách; thurng xuyên cung cô, nâng cao cht lu'çmg rnàng liri T6 tit kim vay vn ti 

các khôi; to chuirc t& giao djch tai  xã,  tao  thun loi cho nguO'i dan tip cn vi ngun 

\/fl cüa ChInh phü. 

10. Uy ban nhãn dan các phu'ô'ng 

- To chuii'c quán trit Chi th so 40-CT/lW, Kêt lun so 06-KL/TW cüa Ban 

BI thu Trung u'ang Dâng, Quyêt djnh so 1630/QD-TTg, Chi thj sO 29 CT/TU cüa 

Ban Thuông vii Tinh ñy và Ké hoach nay den tt cà các chi b dáng và toàn th 

nhân dan. Xác djnh nhirn vii lânh dao,  chi do di vi tin diing chInh sách là môt 

trong nhng nhim v quan trong, thuO'ng xuyên và xây drng K hoach ci the d 

trin khai thirc hin nghiem tüc, có hiu qua. 
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- Tang ci.rmg lành do, chi dto d& vi hot dng tin ding chInh sách thông 

qua vic thixc hin dng b các giâi pháp nh&m cüng c, nâng cao chat luçing tIn 

diing; lam t& cong tác diu tra, rà soát và b sung kjp thi di tuçlng du'çc vay vn 

theo dung quy dnh. 

- Hang nàm, chü dng can di, uu tiên bê tn ngun vOn ngân sách da 

phucing chuyn sang NHCSXH thirc hin cho vay h nghèo và các di tuçlng chInh 

sách khác trên dja bàn. 

- Chi do Cong an phuô'ng ph& hçip vii các co quan lien quan và Ngân hang 

ChInh sách xã hi da phumg có giái pháp quán l chat che các tru'ng hçp ngu'O'i 

dan vay vn bO di khOi nai cu tri1; theo dOi, xác nkin các tru'Ong hçip ngui vay bo 

di khOi da phuo'ng lâu ngày không có tung tIch lam co so' phãn loi nç vay vá xcm 

xét xü l no. 

- Nâng cao vai trO trách nhim cüa Ban giám nghèo; to chiirc rà soát h 

nghèo, h cn nghèo trInh UBND phê duyt kjp thai to diêu kin dê Ngân hang 

ChInh sách xä hi cho vay dung quy dnh; b trI no'i giao djch cho Ngân hang 

ChInh sách xA hi dam bào thun thin, an toàn nhm phiic vi t& nht nhu cu 

giao dch cüa nhân dan; chi do Ban giârn nghèo, các t chirc chInh trj xã hi 

nhân üy thác, Khi truông và T tit kim và vay vn thirc hin t& vic bInh xét 

các dôi tuçmg vay vn, kiêm tra, giám sat ngui vay sü' dirng vn diiing muc dIch, 

don dc ngui vay th1rc hin dy dü nghia vi trá ng cho Nhà nu'c; kiên quyêt chi 

dio xir l' thu hi ng di vó'i các di trnyng vay vn có diu kiên nhu'ng c tlnh dày 

dua, chây '. 

- Tang cuO'ng các hoat dng chuyên giao khoa hpc k' thut, khuyên cOng, 

khuyn nOng, khuyn lam, khuyn ngu; gãn tin diing chInh sách vi các mô hInh, 

dr an phát trin kinh t cüa dja phuang, gitip nguii nghèo và các di trç1ng chInh 

sách 5ir diing vn vay hiu qua, gop phn thiic dy kinh t - xã hi dja phuong phát 

trin bn vmg. 

- Djnh kS'  to chü'c giao ban, so' kt, tong kt dánh giá két qua hot dng tIn 

dung chInh sách tii da bàn; dánh giá tác dng cüa chinh sách tin dung u'u dãi di 

vO'i qua trInh thirc hin m1jc tiêu giãrn nghèo, dam bâo an sinh xâ hi và phát triên 

kinh tê - xA hi tui da phuong. Trén co' s do dim ra kiën nghj, dé xuât sü'a dOi, hO 

sung kjp thai v Co ch chInh sách dáp irng yêu cu thixc tin. 

IV. TO CHtC THTC HIN 

1. Yêu câu các don v lien quan thj xä; Uy ban nhân dan các phuô'ng can cu 

nhim vi duçrc giao xay drng k hoich và trin khai thirc hin nghiêm tuc. Djnh 
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kS' 06 tháng, 01 narn báo cáo kt qua thc hin v Uy ban nhân dan thj xä (qua 

NHCSXH thj xã) dê theo dOi, chi dao. 

2. Dé nghi Uy ban Mt trn To quc và các t chtrc chInh trj - xâ hi thj xã 

xây dirng chuo'ng trInh phOi hçp vói chInh quyn dja phixong và các dan vj lien 

quan d thuc hin K hoch. Djnh kS'  06 tháng, 01 nãm báo cáo kêt qua thirc hin 

ye Uy ban nhân dan thj xã (qua NIHCSXH thj xä) tng hçp. 

3. Giao NHCSXH thj xä theo dOi, don dc vic trin khai thuc hin K 

hoch; djnh k5 06 tháng, 01 nãm báo cáo kt qua thirc hin v Uy ban nhân dan thj 

xã dê báo cáo tinh, Thj illy và Hi dng nhân dan theo quy djnhL 

Nai nhãn: 
- Thithng trirc Th üy (dê b/c); 
- Thuäng trrc HDND th (dé b/c); 
- NHCSXH tinh (dé b/c); 
- Các ban Xây dmg dâng và VP Thj üy; 
- UBND 7 phu'ng; 
- Van phOng HDND - UBND Thj xä; 
- MTTQ và các doàn the Thi xã; 
- Ngân hành chinh sách Thj xã; 
- Luu VT-UBND. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Vö Van Hung 
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