
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ LAO ĐỘNG -  TB&XH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  3088 /SLĐTBXH-NCC Bình Thuận,  ngày  29  tháng 12 năm 2022 

V/v tặng quà của Chủ tịch Nước 

nhân dịp Tết Nguyên đán 

Qúy Mão năm 2023 

 

                                  Kính gửi: 

                                                  - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội   

                                                    các huyện, thị xã và thành phố; 

             - Phòng Văn xã huyện Phú Qúy; 

                                                  - Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 1548/QĐ-CTN ngày 21/12/2022 của Chủ tịch Nước 

về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên 

đán Qúy Mão năm 2023 và Công văn số 5374/LĐTBXH-NCC ngày 27/12/2022 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ 

tịch Nước nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Văn xã huyện Phú Qúy và 

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước kịp thời, 

đầy đủ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Việc tặng quà cho người có công phải kết 

hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên.  

2. Lập, gửi file(excel) danh sách đối tượng nhận quà Tết của Chủ tịch nước 

theo Biểu số 01 về địa chỉ mail: trungnt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn trước ngày 

07/01/2023 để kiểm tra, phê duyệt. Đối với đối tượng là người thờ cúng liệt sĩ, cột 

ghi chú ghi rõ số quyết định thờ cúng, trường hợp chưa có quyết định ghi cụ thể lý 

do. Các trường hợp phát sinh trong năm (ghi cụ thể lý do tăng, ví dụ: nơi khác 

chuyển đến, công nhận mới…) vào cột ghi chú. Căn cứ danh sách đã được Sở phê 

duyệt, các đơn vị tổ chức chi trả, hoàn thành chi trả và báo cáo số liệu chi trả về Sở 

trước ngày 15/01/2023. 
3 Báo cáo kết quả thực hiện theo biểu số 02 của Công văn số 

5374/LĐTBXH-NCC gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua 

phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/3/2023 để tổng hợp báo cáo Bộ Lao 

động –TB&XH.  

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành 

phố, Phòng Văn xã huyện Phú Qúy và Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh 

khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc 

phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./. 
(Đính kèm Quyết định số 1548/QĐ-CTN ngày 21/12/2022 và Công văn số 

5374/LĐTBXH-NCC ngày 27/12/2022) 

Nơi nhận:                        
- Như trên;   

- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Toàn); 

- Phòng KHTC (phối hợp thực hiện); 

- Thanh Tra Sở (phối hợp thực hiện); 

- Văn phòng Sở (đăng website Sở); 

- Lưu: VT, NCC (Tr).                                                                                                                                 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Sinh Toàn 

mailto:trungnt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn
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