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                           Kính gửi:  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Ngày 20/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 
08/2021/NQ-HĐND về Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối 

với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Để kịp thời triển khai 
thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, 
thành phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 

20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, 
mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn; 
theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết bảo 

đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. 

2. Giao trách nhiệm: 

2.1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

- Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối 

tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn theo quy định, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; 
chủ động sử dụng kinh phí đã được giao hằng năm để thực hiện các chính sách trợ 
giúp xã hội theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan.  

- Hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, tổng 

hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn gửi Sở Tài chính, 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài 
chính và các cơ quan có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc 

thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, Ủy 
ban nhân dân huyện, thành phố; tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện 

Nghị quyết với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 
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2.3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện 
chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo 
kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 
trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền các cấp tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến, triển khai Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh 

nắm biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;      (Báo cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương;   
- Ban VHXH - HĐND tỉnh; 
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 
- Như trên;  
- Phòng THVX; 
- Lưu: VT, THVX (Ntg). 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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