
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 320/SLĐTBXH-BTTN 

V/v góp ý Dự thảo Nghị định 

quy định chính sách trợ giúp 

xã hội 

 

Bình Thuận, ngày  28  tháng  02  năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 

367/LĐTBXH-BTXH ngày 04/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội về góp ý Dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội (gửi kèm) 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan chuyên môn có liên quan, các tổ chức 

Hội – Đoàn thể cùng cấp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nghiên cứu 

và tham gia góp ý dự thảo. Hồ sơ dự thảo Nghị định được đăng tải trên các cổng 

thông tin sau: 

- Chính phủ: http://chinhphu.vn 

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: http://molisa.gov.vn 

- Cục Bảo trợ xã hội: http://btxh.gov.vn 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:  https://sldtbxh.binhthuan.gov.vn 

Nội dung góp ý được thể hiện bằng văn bản và gửi về Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội (qua phòng Bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội, 

hộp thư công vụ thaoltt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn) trước ngày 10/3/2020 để tổng 

hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

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

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố; 

- GĐ, PGĐ Nguyễn Ngọc Thành; 

- Lưu: VT, BTTN (Thảo). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thành 
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