
UBND TỈNH BÌNH THUẬN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   2407 /SLĐTBXH-KHTC                 Bình Thuận, ngày   18  tháng 12 năm 2020 
 

V/v lấy ý kiến về Đề án Đổi mới 

công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu 

đãi người có công với cách mạng 

theo hướng xã hội hóa, thuê đơn vị 

cung cấp dịch vụ công 

                                                   Kính gửi:   

                                                               - Sở Tài chính; 

            - Sở Nội vụ; 

            - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

            - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

            - UBND các xã, phường, thị trấn. 

                                                

Sở Lao động – TB&XH nhận được công văn số 4900/LĐTBXH-KHTC 

ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động – TB&XH về việc xin ý kiến về Đề án Đổi 

mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo 

hướng xã hội hóa, thuê đơn vị cung cấp dịch vụ công. 

Để có cơ sở cho ý kiến về dự thảo Đề án nêu trên, Sở Lao động – TB&XH 

gửi dự thảo Đề án đến quý Cơ quan nghiên cứu cho ý kiến về dự thảo Đề án trên. 

(dự thảo Đề án được đăng tải tại địa chỉ: 

 https://sldtbxh.binhthuan.gov.vn/1322/32584/66792/gop-y-du-thao-van-ban).  

Đề nghị quý Cơ quan có ý kiến góp ý bằng văn bản và gửi về Sở Lao động 

– TB&XH trước ngày 23/12/2020 (theo đường công văn hoặc thư điện tử theo 

địa chỉ khtc@sldtbxh.binhthuan.gov.vn) để Sở Lao động – TB&XH tổng hợp 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động – TB&XH. 

Sở Lao động – TB&XH rất mong quý Cơ quan quan tâm, phối hợp thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:                    KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban giám đốc sở; 

- Văn phòng sở, Phòng NCC; 

- Phòng LĐTBXH cấp huyện; 
- Lưu: VT, KHTC.  

      

 

                                                     Nguyễn Ngọc Thành 
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