
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:              /UBND-KGVX 

V/v thu dung, thực hiện chính 

sách an sinh xã hội đối với người 

"lang thang, cơ nhỡ" 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày        tháng 8 năm 2021  

 

 

Kính gửi:  
 

 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- U    các hu ện, th  xã, thành phố  
 

 

Thực hiện   ng điện số     /  -TTg ngà  27/8/2021 c a Th  tướng 

 hính ph  về việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người 

"lang thang, cơ nhỡ" (văn bản gửi kèm), U    t nh c     i n như sau: 

1. Giao U    các hu ện, th  xã, thành phố ch  đạo các lực lượng chức 

năng tăng cường rà soát, thu dung người “lang thang, cơ nhỡ” trên đ a bàn để 

x t nghiệm, ph n loại, đưa vào các cơ sở trợ gi p xã hội ho c t  chức quản l  để 

thực hiện chính sách an sinh xã hội và ph ng, chống d ch   V  -   theo qu  

đ nh  

2.  iao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ch  đạo cơ sở trợ gi p xã 

hội phối hợp với U    các hu ện, th  xã, thành phố, các đơn v  liên quan ti p 

nhận người “lang thang, cơ nhỡ” vào chăm s c, nu i dưỡng để thực hiện chính 

sách an sinh xã hội và hướng d n U    các hu ện, th  xã, thành phố hoàn thiện 

h  sơ, th  t c theo đ ng qu  đ nh. 

 hận được   ng văn này, các đơn v  triển  hai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
-  hư trên; 

-  T, P T U    t nh; 

-   ng an t nh; 

-  VP, P VP U    t nh; 

- Trung t m  TX  t nh; 

- Ph ng TH;   ng TT T t nh; 

- Lưu: VT, KGVX (Ng-05b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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