
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN XUAN TRU5NG Dc 1p  - Tir do - Hinh phñc  

S:I'/UBND-CTD 
V/v Ung hQ Qu Nhãn do näm 2021 

Xudn Truthig, ngày20 tha'ng 4 nàm 2021 

KInh g1r1: 

- Thu trithng các Co quan, ban, ngành, doàn the huyn; 

- Hiu tru&ng các triiông Tiêu h9c, THCS, THPT; Giám 
diôc các doanh nghip trên dja bàn huyn; 

- Chü tjch UBND các xa, thj trn. 

Dugc sir nht tn cüa ThiRing trirc Huyn uSr,  nhtm thirc hin tot cong tác 
trq giüp nhân dto tir thin và dy mnh các hot dng "Tuong than, tuong ái" 
nhân kr nim 46 näm Ngày giâi phóng mien Nam, thông nhât dat nuôc 
(30/4/1975 - 30/4/2021) và kS'  nim 158 nãm ngày Quôc tê Chtr thtp dO 
(08/5/1863- 08/5/202 1), UBND huyn phát dng dçit üng h Qu5 Nhân dao  näm 
2021 vi ni dung ciii th nhu sau: 

1. Cong tác tuyên truyn, vn dng: 

Các co quan, doanh nghiêp, trinrng h9c, UBND các xã, thj trn day mnh 
tuyên truyn, 4n dng can b, cOng chrc, viên chüc, hçc sinh, ngui lao dng 
va các tng Rip nhân dan tIch c1rc huing 1rng và üng h Qu Nhân dto näm 
2021 cüa huyn nhm gop phn thirc hin chInh sách an sinh xä hi, xóa dói 
giàm nghèo cüa Dãng và Nhà nuâc, gRip dc các d& tuçlng vuçlt khó yuan len on 
djnh cuc song (khong trin khai vn dng tâi các h nghèo, khó khàn, gia dInh 
chInh sách, nguOi có công). 

2. Di tung, müc 4n dng üng h: 

- DOi tuçmg là can b, cOng chüc, viên chi'rc, 1irc luçng vu trang, h9c sinh, 
nguOri lao dng lam vic ti các ca quan, don vj, doanh nghip, xi nghip, trurng 
h9c trên dja bàn huyn. 

- Müc vn dng üng h: 

+ MOi can b, cOng chüc, viên chüc, chiên si 1irc 1rnng vu trang, ngi.thi lao 
dng üng h 1/2  ngày cOng hotc 01 ngày cOng trâ len; 

+ Can b hixu tn, mat sirc üng h tü 20.000 dng trô len; 

+ Mi h gia dInh Ung h tü 10.000 dông trO len; 

+ Hoc sinh THIPT, Trung tam GDTX üng h tir 7.000 dông tth len; 

+ H9c sinh THCS üng h tü 5.000 dOng tr len; 

+ H9c sinh Tiêu h9c üng h tü 3.000 dng tri len. 



Chi tiêu phin d.u: 

+ Cp xä. vin dng üng h ttr 20.000.000 dng tr& len. 

+ Cap huyn vn dông üng ho tr 150.000.000 dng tth len. 

3. S tin üng h qu Nhân dto närn 2021 cüa các cci quan, don vj, doanh 
nghip, tru6ng hc np v Hi Ch& thip do huyn theo Tài khoãn: 
3761.0.1040959.91048 - Kho bac Niià ntróc huyên Xuãn Trtrô'ng  và gui kern 
danh sách Ong h Qu v UBND huyn (qua Hi CTD huyn tong hqp). 

- Di vói các x, thj ti4n: Se1 tin vn dông dtiçc 'trIch 50% np v Hi 
CTD huyn, 50% giao cho 1-Ii Chtr thp dO các xã, thj trtn quãn 1, sü diing và 
trg giOp cho ngu0i gtp khó khän tti dja phisong, don vj mInh. 

4. Th?:ii gian phát dng: Tr ngày 20/4/2021 - 30/6/2021. 

5. D nghj U5' ban Mtt trn Te1 que1c và các doàn th nhân dan trong 
huyn phe1i hçp lam te1t cong taG tuyên truyn, 4n dng d can b, dãng viên, 
doân viên, hi viCn và các tng lop nhân dan tIch circ t1iain gia Ong h Qu 
Nhân dao nárn 2021. 

Yêu cu ThO tnrOng các coquan, don vj; Giárn de1c các doanh nghip; Hiu 
truOng các tnr1ng h9c trên dja bàn huyn; ChO tich  UBND các xä, thj trn trin 
khai thtrc hin nghiêrn tOc ni dung Cong van nay]. 

Noi nithii* ' TM. UY BAN NI-IAN DAN 
- TT HU, HDND, UBND huyn; .0 TICH 
- Nhtr trén; " TICH 
- Cong TTDT huyn; 

Ltru: VT, CTD. 
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