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 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1545/SLĐTBXH-T.Tra ngày 27/8/2020 của Sở Lao động 

- Thương binh và xã hội tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra, 

phúc tra việc thực hiện chính sách ưu đãi Người có công và một số chính sách xã hội 

hàng năm. Nhằm nâng cao chức năng tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực người có 

công và xã hội; tăng cường công tác quản lý, thực hiện chính sách; kịp thời phát hiện và 

chấn chỉnh những vi phạm, tồn tại trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần tổ chức 

thực hiện có hiệu quả, đúng pháp luật các chế độ chính sách. Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện công tác tự kiểm 

tra như sau:  

          I. Nội dung tự kiểm tra: 

Tình hình, kết quả triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:  

1. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công;  

2. Công tác trợ giúp xã hội; 

3. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; 

4. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. 

II. Thời gian, phương pháp, đối tượng và cách thức thực hiện: 

1. Tổ chức tự kiểm tra tại cấp xã, niên độ kiểm tra từ 01/01/2021 đến 31/12/2021. 

2. Thành lập Ban tự kiểm tra (do Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban); 

đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Cán bộ tư 

pháp hộ tịch, cán bộ làm công tác Lao động - TB&XH và các ngành có liên quan thực 

hiện tự kiểm tra, sau đó tổ chức hội nghị công bố kết quả tự kiểm tra và lập báo cáo theo 

(mẫu biểu số 01-NCC, 01-TGXH, 01-CSBVTE, 01-PCTNXH) kèm Quyết định thành 

lập Ban tự kiểm tra)  

3. Lập phiếu tự kiểm tra:  

+ Thực hiện chính sách ưu đãi người có công, theo Mẫu số 01 - NCC;  

+ Công tác trợ giúp xã hội, theo Mẫu số 01 - TGXH; 

+ Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, theo Mẫu số 01 - CSBVTE;  

+ Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, theo Mẫu số 01 - PCTNXH. 

4. Xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm tra theo Mẫu Đề cương số 01. Tổ chức hội 

nghị công bố công khai kết quả tự kiểm tra, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục, xử 

lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm, tồn tại được phát hiện (nếu có). Lập báo cáo 

theo các mẫu biểu số 01-NCC, 01-TGXH, 01-CSBVTE, 01-PCTNXH, gửi 02 bộ gồm 

báo cáo tự kiểm tra, quyết định thành lập Ban tự kiểm tra kèm các mẫu biểu nêu trên về 



phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/6/2022.( Riểng đối với chính 

sách trợ cấp xã hội các xã,TT phối hợp với Bưu điện huyện Xuân Trường, Bưu điện văn 

hóa xã để tiến hành tự kiểm tra)  

 Sau khi các xã, thị trấn tổ chức tự kiểm tra xong,  phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội sẽ tiếp nhận và tổng hợp báo các và các mầu biểu tự kiểm tra của các xã, thị 

trấn, xem xét nội dung, tổ chức phúc tra một số xã, thị trấn trên địa bàn. Thời gian dự 

kiến từ 02/7/2021 đến 10/7/2022, lịch phúc tra cụ thể sẽ thông báo sau. 

 Căn cứ các nội dung trên. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện đề 

nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung, phương pháp, cách 

thức tự kiểm tra và báo cáo số liệu đầy đủ, kết quả trung thực, khách quan, theo đúng 

mẫu biểu và đúng thời gian quy định./.  

 

Nơi nhận :                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG    
- Như trên; 

- Bưu điện huyện XT(để phối hợp);                                                                                    
- Lưu VT. 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                   Đỗ Quốc Hội 
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