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Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

   huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Chương trình công tác, để chuẩn bị tổ chức Hội nghị chuyên đề 

nhằm giải quyết một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực Ưu đãi Người 

có công với cách mạng trên địa bàn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu 

cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã thực 

hiện một số nội dung như sau: 

1. Báo cáo kết quả thực hiện 09 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 

thực hiện 03 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công 

với cách mạng.  

2. Báo cáo việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra của các cấp, đặc 

biệt Kết luận số 124/KL-TTr ngày 30/7/2020 của Thanh tra Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh; Kết luận số 2877/KL-TTr ngày 03/8/2016 của 

Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xác lập hồ sơ thương 

binh tại Quân khu 4… 

3. Báo cáo một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong quá trình 

triển khai thực hiện lĩnh vực người có công. 

Yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, 

thị xã báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Người có công) 

trước ngày 22/9/2020./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, TP, TX (chỉ đạo); 

- Giám đốc (báo cáo); 

- BBT trang Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, NCC. 
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