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Số:          /UBND-VX 

V/v đảm bảo đời sống nhân 

dân trong dịp tết Nguyên 

đán Tân Sửu và trong thời 

kỳ giáp hạt năm 2021. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    

Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 2021 

 

   
 

     

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 
 

 UBND tỉnh nhận được Công văn số 72/SLĐTBXH-BTXH ngày 

12/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đảm bảo đời 

sống nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và trong thời kỳ giáp hạt 

năm 2021 (có văn bản gửi kèm theo). 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:  

 - Đồng ý với đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

bố trí kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh năm 2021 để hỗ trợ lương 

thực (gạo) cho các địa phương, đơn vị như báo cáo tại văn bản nêu trên.  

 - Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội và các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện việc hỗ trợ 

lương thực đảm bảo đời sống nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và 

trong thời kỳ giáp hạt năm 2021 cho các địa phương, đơn vị; báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 18/01/2021 (kèm theo dự thảo Quyết định)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Lưu: VT, VX.BTXH08 
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