
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRỰC THANH 

 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trực Thanh, ngày 30 tháng 6  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban tự kiểm tra, phúc tra về quản lý, chi trả chế độ chính sách ưu đãi 

người có công, bảo trợ xã hội năm 2021 của UBND xã Trực Thanh 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRỰC THANH 
 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ công văn số 1545 /SLĐTBXH-T.Tra về việc triển khai thực hiện tự kiểm 

tra công tác thực hiện chính sách ưu đãi NCC và một số chính sách XH định kỳ hàng 

năm; 

Căn cứ Công văn số 611/UBND-LĐTBXH ngày 12/11/2020 của UBND huyện 

Trực Ninh về việc tổ chức tự kiểm tra công tác thực hiện chính sách ưu đãi NCC và 

một số chính sách XH định kỳ hàng năm; 

Xét đề nghị của công chức Văn hóa - Xã hội làm công tác Lao động - Thương 

binh và Xã hội xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban tự kiểm tra công tác thực hiện chính sách ưu đãi NCC và 

một số chính sách xã hội định kỳ hàng năm xã Trực Thanh gồm các ông (bà) có tên sau: 

1.Ông Vũ Đình Huy Phó chủ tịch UBND Trưởng ban 

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch UBMTTQ Ủy viên 

3. Ông Nguyễn Trung Kiên Công chức LĐTB&XH Ủy viên 

4. Ông Vũ Duy Đức Chủ tịch Hội CCB Ủy viên 

5. Ông Nguyễn Đình Tân Công chức Tư pháp – Hộ tịch Ủy viên 

Điều 2. Ban tự kiểm tra có nhiệm vụ: 

      - Kiểm tra tình thực hiện chính sách ưu đãi NCC và một số chính sách xã hội 

trên địa bàn xã về công tác chi trả trợ cấp, quản lý đối tượng, công khai, lưu trữ danh 

sách, chứng từ chi trả, các thủ tục giải quyết chế độ chính sách. 

      - Tổ chức họp Ban tự kiểm tra phản ánh những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, 

lập báo cáo tự kiểm tra. 

     - Ban tự kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND xã, các ông(bà) có tên tại Điều I chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng LĐTB & XH huyện; 

- Lưu VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                              Nguyễn Văn Thực 
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