
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 737 /SLĐTBXH-BTTN 
 

Bình Thuận, ngày  14 tháng  4  năm 2022 
V/v tham gia ý kiến cho dự thảo  

Tờ trình, Quyết định quy định tổ chức 

chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng 

đồng qua hệ thống Bưu điện trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận. 

 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp; 

- Bưu điện tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông 

tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội;  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội  tại cộng đồng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận (có bản dự thảo kèm theo). 

Để đảm bảo văn bản được ban hành kịp thời và đúng theo trình tự Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tham góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo gửi về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trước ngày 30/4/2022 để Sở hoàn chỉnh gửi Sở Tư 

pháp thẩm định. 

Dự thảo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh 

(www.binhthuan.gov.vn, mục lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn bản) và trên mạng 

điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

(https://soldtbxh.binhthuan.gov.vn)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, PGĐ (Nguyễn Ngọc Thành); 

- Trung tâm Thông tin – VP UBND tỉnh (để 

đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Tỉnh); 

- Lưu: VT, BTTN (Vương) 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thành 



 


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-04-14T22:04:21+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-04-14T22:04:31+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




