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KẾ HOẠCH 

Vận động đóng góp, ủng hộ để hỗ trợ thu nhập năm 2021 

cho đối tƣợng hộ nghèo thuộc nhóm chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị 

quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh và Thông 

báo Kết luận số 302-TBKL/HU ngày 15/6/2020 của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của 

HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ 

nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025; 

Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của 

HĐND tỉnh; Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT ngày 29/4/2020 của Ban Thường 

trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh; Thông báo Kết luận số 302-TBKL/HU ngày 

15/6/2020 của  Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động đóng góp hỗ trợ thu nhập cho các đối tượng hộ nghèo; Ủy ban 

nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch vận động đóng góp hỗ trợ thu nhập cho đối 

tượng hộ nghèo thuộc nhóm chính sách Bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 

179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh và đối tượng hộ nghèo 

thuộc chính sách bảo trợ xã hội có thân nhân (cha, mẹ, con, anh chị, em ruột) có 

điều kiện kinh tế là hộ trung bình trở xuống trong năm 2021 theo Thông báo Kết 

luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Thông qua chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc 

chính sách bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo cho họ có mức sống trên mức chuẩn 

nghèo nhằm động viên, khuyến khích hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội 

vươn lên, chăm lo lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của đối tượng, góp 

phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn huyện.  

2. Yêu cầu:  

Đối tượng được hỗ trợ phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Nghị 

quyết  số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh và Thông báo 

Kết luận số 302-TBKL/HU ngày 15/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ; đảm 

bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, đúng quy trình, đúng 

đối tượng, đúng chế độ quy định, không bỏ sót, không trùng lặp. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG: 

1. Phạm vi: Thực hiện trên địa bàn huyện Hương Khê;  

  2. Đối tƣợng hỗ trợ: Thành viên hộ  nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã 

hội theo chuẩn nghèo quy định của Chính phủ áp dụng cho từng giai đoạn, có 
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tên trong danh sách hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội do Ủy ban nhân 

dân cấp xã quản lý. 

  3. Đối tƣợng vận động đóng góp, ủng hộ: 

  - Vận động đóng góp ủng hộ từ nguồn tiết kiệm chi tiêu của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 - Vận động  gia đình, cha, mẹ, con, cháu, đoàn viên, hội viên, bà con lối 

xóm, cộng đồng dân cư nơi cư trú; con em xa quê, các doanh nghiệp, doanh  

nhân, các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ hoặc nhận đỡ đầu, hỗ trợ thu nhập cho 

các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội đảm bảo mức thu nhập 

tối thiểu hàng tháng không thấp hơn mức chuẩn nghèo do Chính phủ quy định. 

 III. ĐIỀU KIỆN, MỨC HỖ TRỢ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN   

1. Điều kiện hỗ trợ:  

- Đối tượng không hưởng một trong các chế độ lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội, trợ cấp người có công, trợ giúp xã hội theo Nghị định 

136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp 

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

-  Đối tượng được hỗ trợ phải thuộc đối tượng hộ nghèo thuộc nhóm chính 

sách Bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 

của HĐND tỉnh và đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội có thân 

nhân (cha, mẹ, con, anh chị, em ruột) có điều kiện kinh tế là hộ trung bình trở 

xuống trong năm  2021. 

2. Mức hỗ trợ: Theo quy định của Chính phủ về chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều (áp dụng cho từng giai đoạn) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2021. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: 

- Từ nguồn ngân sách tỉnh đối với đối tượng thuộc Nghị quyết số 

179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh: Hỗ trợ 270.000 

đồng/người/tháng. 

 - Từ nguồn xã hội hóa vận động, đóng góp của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, gia 

đình, cha, mẹ, con, cháu, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm: 

Hỗ trợ phần còn lại ngoài ngân sách tỉnh hỗ trợ để đảm bảo mức thu nhập tối 

thiểu hàng tháng không thấp hơn mức chuẩn nghèo do Chính phủ quy định (áp 

dụng cho từng giai đoạn). 

4. Thời gian thực hiện: 

4.1. Năm 2021:  

  Trên cơ sở kết quả rà soát của các xã, thị trấn báo cáo số hộ, số khẩu nghèo 

thuộc chính sách bảo trợ xã hội  hiện nay không có thân nhân (cha, mẹ, con, anh, 

chị, em ruột  có điều kiện kinh tế là hộ khá giả trở lên) số lượng cần hỗ trợ năm 2021 

là 09 hộ, 11 khẩu, trong đó: Thị trấn có 01 hộ, 02 khẩu; các xã 08 hộ, 09 khẩu.  

 Để kịp thời đảm bảo kinh phí chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bắt đầu từ tháng 

01/2021 với mức hỗ trợ 750.000 đồng/người/tháng đối với các xã và mức 950.000 

đồng/người/tháng đối với Thị trấn (đã bao gồm cả phần kinh phí ngân sách tỉnh hỗ 

trợ) thì kinh phí cần huy động tối thiểu hàng tháng là 8.110.000 đồng, gồm: Xã Phú 

Gia 02 khẩu theo NQ 179/2019/NQ-HĐND: 960.000 đồng (480.000đ/người/tháng 

vì đã có ngân sách tỉnh hỗ trợ 270.000 đồng), các xã, thị trấn còn lại theo Nghị 
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quyết  số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh và Thông báo Kết 

luận số 302-TBKL/HU ngày 15/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ: Thị trấn 

1.900.000 đồng/tháng (950.000 đồng/người/tháng); các xã còn lại 6.210.000 

đồng/tháng (750.000đ/người/tháng). Trước mắt kêu gọi, vận động đóng góp ủng hộ 

từ nguồn tiết kiệm chi tiêu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các 

cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. 

- Phương pháp tính định mức tối thiểu vận động:  

   Lấy tổng số tiền cần huy động hàng tháng/(chia) cho tổng số lượng cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện (có tổng số 3.000 người 

sau khi đã trừ 200 người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo); bình quân cần 

huy động hàng tháng là 10.000 đồng/người/tháng (120.000 đồng/người/năm); sau đó 

lấy định mức tối thiểu nhân với số lượng cán bộ, công chức, người lao động hiện có 

của cơ quan, đơn vị, địa phương đó để tính tổng mức cần vận động đối với cơ quan,  

đơn vị, địa phương đó; hình  thức huy động tại cơ quan, đơn vị, địa phương là do cấp 

ủy, lãnh đạo, tổ chức công đoàn phối hợp nghiên cứu thực hiện; định kỳ mỗi năm 

điều chỉnh bổ sung một lần về tổng mức huy động, tùy thuộc vào sự biến động của 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương đó. 

            (Có biểu tổng hợp đối tượng và biểu tính mức vận động kèm theo). 

  4.2. Các năm tiếp theo: Căn cứ số lượng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận 

nghèo hàng năm và mức chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định của Chính 

phủ (áp dụng cho từng giai đoạn) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các văn bản quy 

định hiện hành để xây dựng Kế hoạch các bước tổ chức thực hiện cụ thể.  

  IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:  

1. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ huyện 

đến thôn, tổ dân phổ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận 

động  rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, để nâng cao nhận 

thức và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương  và  các tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết về mục 

đích, ý nghĩa của Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND 

tỉnh và thông báo Kết luận số 302-TBKL/HU ngày 15/6/2020 của  Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách 

bảo trợ xã có điều kiện kinh tế là hộ trung bình trở xuống trong năm  2021, nhằm 

động viên, khuyến khích người dân nhận thức được trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa 

vụ chủ động, tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo bền vững; tránh tình trạng 

trông chờ, ỷ lại, lợi dụng chính sách Nhà nước và trách nhiệm của cộng đồng. 

2. Phát động phong trào nhận đỡ đầu hỗ trợ thu nhập cho thành viên hộ 

nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội theo quy định. Tổ chức tuyên truyền, vận 

động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, gia đình, dòng họ, cộng 

đồng các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí thực hiện. 

3. Tổ chức rà soát, lập danh sách và hoàn chỉnh hồ sơ đối tượng hỗ trợ đảm 

bảo theo đúng quy định; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình triển khai 

thực hiện; kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện 

Nghị quyết để kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp theo từng giai đoạn. 

  4. Quản lý, sử dụng kinh phí được cấp từ ngân sách tỉnh và từ nguồn 
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vận động đóng góp, ủng hộ để thực hiện Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh và thông báo Kết luận số 302-TBKL/HU ngày 

15/6/2020 của  Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng quy 

định, cụ thể:  

  - Căn cứ số lượng, danh sách đối tượng được hỗ trợ do phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thẩm định, tham mưu UBND huyện phê duyệt, Phòng Tài 

chính -  Kế hoạch tham mưu UBND huyện cấp kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh hỗ 

trợ cho UBND cấp xã để kịp thời chi trả cho các đối tượng theo quy định. 

  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện mở tài khoản tiền gửi tại Kho Bạc nhà 

nước huyện để quản lý nguồn kinh phí vận động thực hiện Nghị quyết 179/NQ-

HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thông báo Kết luận số 

302-TBKL/HU ngày 15/6/2020 của  Ban Thường vụ Huyện ủy;  các cơ quan, đơn 

vị nộp kinh phí vận động về tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để 

quản lý, sử dụng theo quy định. Trên cơ  kết quả nguồn kinh phí vận động, danh 

sách đối tượng được hỗ trợ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm 

định, UBND huyện phê duyệt, UBMTQ huyện cấp kinh phí cho các xã, thị trấn 

để chi trả cho các đối tượng đảm bảo theo quy định. 

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội:  

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tham mưu UBND huyện 

xây dựng Kế hoạch vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 

các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đóng góp ủng hộ kinh phí để hỗ trợ 

thu nhập cho các đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội theo quy 

định tại Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh 

và đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội có thân nhân (cha, mẹ, 

con, anh chị, em ruột) có điều kiện kinh tế là hộ trung bình trở xuống trong năm 

2021 theo thông báo Kết luận số 302-TBKL/HU ngày 15/6/2020 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn hàng năm tổ chức rà soát, phân loại, 

hoàn chỉnh hồ sơ đối tượng, lập danh sách chi tiết theo dõi quản lý đối tượng 

biến động tăng, giảm, thẩm định, tham mưu UBND huyện điều chỉnh, bổ sung 

kịp thời.   

  - Trên cơ sở số tiền vận động được có xác nhận của Ủy ban MTTQ huyện, 

phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp dự toán kinh phí phần ngân 

sách tỉnh hỗ trợ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, tham mưu UBND 

huyện đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ để chi trả 

cho các đối tượng theo quy định. 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thực hiện đồng bộ các giải 

pháp huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo 

thuộc chính sách bảo trợ xã hội nêu trên đảm bảo theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành liên quan và 

UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị 

thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn. Tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện cho UBND huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.  
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2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp 

dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 179/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh và thông báo Kết luận số 302-TBKL/HU ngày 

15/6/2020 của  Ban Thường vụ Huyện ủy, báo cáo UBND huyện, đề xuất UBND 

tỉnh cấp kinh phí từ nguồn hỗ trợ ngân sách tỉnh  để chi trả cho các đối tượng theo 

quy định. 

- Phối hợp với các phòng, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo 

quy định hiện hành. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 179/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2019 của HĐND  tỉnh và Thông báo Kết luận số 302-TBKL/HU ngày 

15/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch triển khai thực hiện của 

UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Kế hoạch của 

UBND huyện để tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong 

quá trình thực hiện. 

4. Đề nghị  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể: 

- Ra lời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ 

quan đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, gia đình, con, cháu, doanh nghiệp các 

tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo 

thuộc đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội nêu trên theo danh sách các đối 

tượng đã được điều tra, rà soát, thẩm định, phê duyệt hàng năm theo quy định. 

- Phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch kêu gọi, vận động, đóng 

góp hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc đối tượng hưởng chính 

sách bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 

của HĐND tỉnh và đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội có thân 

nhân (cha, mẹ, con, anh chị, em ruột) có điều kiện kinh tế là hộ trung bình trở 

xuống trong năm 2021 trên địa bàn huyện theo quy định. Hướng dẫn Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã, Ban công tác Mặt trận thôn, tổ 

dân phố, các chi đoàn, chi hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để 

tuyên truyền vận động và xác định cụ thể số lượng đối tượng, kinh phí cần hỗ 

trợ theo quy định. 

- Xác nhận kết quả đóng góp, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; các gia đình, thân nhân, cha, 

mẹ, con, cháu, doanh nghiệp các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm… làm cơ sở 

để xem xét đánh giá hàng năm.  

 5. Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND, 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động để cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc địa 

phương hưởng ứng và thực hiện kế hoạch vận động của Ủy ban nhân dân huyện 

đạt kết quả cao nhất. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết số 

179/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh và Thông báo Kết luận số 
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302-TBKL/HU ngày 15/6/2020 của  Ban Thường vụ Huyện ủy trên hệ thống truyền 

thanh của xã, thôn, tổ dân phố để người dân biết thực hiện và giám sát thực hiện. 

- Rà soát, kiểm tra cụ thể, cung cấp đầy đủ thông tin về đối tượng; tổ chức 

xét duyệt, lập, phê duyệt danh sách các đối tượng đủ điều kiện để tham mưu đề 

xuất hỗ trợ. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND huyện và trước pháp luật về việc tham mưu đề xuất đối tượng để 

hưởng chính sách và tính chính xác về thông tin của đối tượng đã tổng hợp báo 

cáo trình Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định.  

- Quản lý và theo dõi các đối tượng được thụ hưởng chính sách theo quy 

định; cập nhật kịp thời các biến động tăng, giảm đối tượng, lập danh sách báo 

cáo UBND huyện để điều chỉnh. Căn cứ danh sách phê duyệt đối tượng được hỗ 

trợ và nguồn kinh phí được cấp thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng được hỗ 

trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng quy định. 

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể cùng cấp tuyên 

truyền, vận động gia đình, cha, mẹ, con, cháu, anh, chị, em có điều kiện kinh tế 

khá giả trở lên là thân nhân của các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ 

xã hội có trách nhiệm đỡ đầu, giúp đỡ hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ đó 

đảm bảo mức thu nhập tối thiểu hàng tháng không thấp hơn mức chuẩn nghèo do 

Chính phủ quy định, để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; đề nghị Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện tập trung tuyên truyền vận động và 

ra Lời kêu gọi để triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, xử lý./. 

                    
Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TB&XH; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;  

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị-XH; 

- Các phòng, đơn vị: Lao động-TBXH,  

   Tài chính –KH, Văn hóa-TT; TT VH-TT; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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