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Khánh Hòa, ngày       tháng 5 năm 2021 

      

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

Ngày 09/12/2015, HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 

16/2015/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh 

tim trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020.  

Từ ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 

của HĐND tỉnh hết hiệu lực. Để tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội của 

địa phương hỗ trợ các đối tượng là trẻ em bị bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn, giúp 

các em có điều kiện chữa bệnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng 

hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho 

trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Căn cứ Khoản 1, Điều 113 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở thông tin và Truyền 

thông đăng tải nội dung hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế 

độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến góp ý. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan./. 

(Đính kèm dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT);               
- Lưu: VT, BTXH-TE-BĐG. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Sơn 
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