
UBND TỈNH BÌNH THUẬN  

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 183/SLĐTBXH-NCC 
V/v đề nghị lấy ý kiến đối tượng thụ 

hưởng chính sách của tỉnh đối với 

các trường hợp được Chủ tịch nước 

phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh 

dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng” và các gia đình có nhiều liệt sĩ 

được tặng thưởng Huân chương độc 

lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

  

         Bình Thuận, ngày 04  tháng  02  năm 2020 

 

                    

     Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Căn cứ Công văn số 3217/UBND-TH ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc đăng ký các báo cáo chuyên đề, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình 

HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 (Khóa X). Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã dự 

thảo các văn bản về quy định mức tặng quà đối với các trường hợp được Chủ tịch 

nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng” và các gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương độc lập trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận và đã gửi Trung tâm thông tin điện tử tỉnh để đăng tải trên công 

thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến (lần 1) trong tháng 9/2019.  

Trên cơ sở góp ý của các Bộ, sở, ban, ngành và UBND các huyện thị xã, thành 

phố, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tiếp thu hoàn chỉnh và gửi Sở Tư pháp 

thẩm định (lần 1). Ngày 30/01/2020 Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 15/BC-STP về kết 

quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức tặng quà đối với các 

trường hợp được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước 

“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và các gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân 

chương độc lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đề nghị Sở Lao động –TBXH tổ chức lấy 

ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách.  

Các văn bản dự thảo gồm: Tờ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh, dự thảo báo cáo đánh giá 

kết quả thực hiện chính sách, dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách, dự 

thảo Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

(đính kèm các văn bản dự thảo). 

Sở Lao động -TBXH đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 

thực hiện triển khai lấy ý kiến của các đối tượng thụ hưởng chính sách tại địa phương 

mình với hình thức như sau:  



1. Đối tượng được lấy ý kiến trực tiếp gồm:  

+ Bản thân Mẹ VNAH, thân nhân của Bà mẹ VNAH được phong tặng, truy 

tặng danh hiệu Mẹ VNAH và các gia đình đã lập hồ sơ gửi UBND huyện, thị xã, 

thành phố trình Sở Lao động –TBXH thẩm định trong năm 2019. 

+ Thân nhân các gia đình có nhiều liệt sĩ đề nghị tặng Huân chươnng Độc lập 

trong năm 2019. 

2. Cách lấy ý kiến, UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 

có đối trượng nêu trên tổ chức mời các đối tượng được thụ hưởng và các đối tượng 

đã đề nghị (đang chờ QĐ của Thủ tướng Chính phủ) có ý kiến góp ý dự thảo các văn 

bản Nghị quyết HĐND tỉnh. 

3. Sau khi lấy ý kiến của đối tượng xong, UBND các xã, phường, thị trấn tổng 

hợp báo cáo UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp và gửi về Sở Lao động 

–TBXH. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp 

thực hiện và có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

chậm nhất ngày 14/02/2020 để hoàn chỉnh dự thảo theo quy định. Sau thời hạn trên 

các địa phương không có văn bản góp ý xem như đã thống nhất với văn bản dự 

thảo./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Giám đốc, PGĐ (Đ/c Duy); 

- Lưu: VT, NCC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Duy 
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