
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1378/LĐTBXH-NCC 
V/v góp ý dự thảo Nghị định thực hiện Pháp 

lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 6  năm 2021 

 

Kính gửi:   

               - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

               - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; 

               - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

               - Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và đào tạo; 

               - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Văn bản số 3867/UBND-VX2 ngày 17/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc giao góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo các Nghị 

định quy định thực Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo yêu cầu 

tại Văn bản số 1815/LĐTBXH-NCC ngày 16/6/2021 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc đề nghị tham gia góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình và dự 

thảo 02 Nghị định gồm: Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng và Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các 

chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (Văn bản và dự thảo Tờ trình, Nghị 

định gửi kèm trên Hệ thống Gửi, nhận văn bản điện tử). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị các đơn vị, sở, ban 

ngành cấp tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã triển 

khai, nghiên cứu, góp ý vào dự thảo 02 Nghị định nêu trên. Tổng hợp báo cáo 

kết quả góp ý về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/6/2021 để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục Người có công; 

- Phòng LĐTBXH cấp huyện; 

- Giám đốc, phó GĐ; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, NCC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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