
 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai. 

  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2020). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 

số 9734/UBND-KGVX ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về việc xử lý kiến nghị 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 163/TTr-LĐTBXH 

ngày 13/9/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin chủ trương 

tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách 

trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã 

hội tỉnh Đồng Nai 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương 

đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp đối với viên chức và 

người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Đồng Nai, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ đăng tải 

toàn bộ dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh lên cổng 

thông tin điện tử để lấy ý kiến của người dân, hồ sơ như sau: 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thông qua chính sách trong đề nghị 

xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách trợ cấp đối 

với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Đồng Nai. 

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách trợ cấp đối với viên chức và người lao 

động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Đồng Nai. 

 - Dự thảo Báo cáo thực trạng tình hình cán bộ, viên chức, người lao động 

và chính sách hỗ trợ cho cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Công 

tác xã hội tỉnh Đồng Nai. 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách trợ cấp đối với viên chức 

và người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Đồng Nai. 

- Dự thảo đề cương chi tiết Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp đối với 

viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Văn phòng UBND tỉnh 

quan tâm hỗ trợ thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, PGĐ Sở (Đ/c Thu); 

- Lưu: VT, BTXH.                                                     
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Nguyễn Thị Thu Hiền 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

Số:         /LĐTBXH-BTXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày       tháng    năm 2022 

V/v đề nghị đăng tải hồ sơ dự thảo đề 

nghị xây dựng Nghị quyết quy định 

chính sách trợ cấp đối với viên chức và 

người lao động tại Trung tâm Công tác 

Xã hội tỉnh Đồng Nai 
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