
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ LAO ĐỘNG -THƢƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

Số:           /SLĐTBXH-KHTC 

V/v triển khai Kế hoạch số 5144/KH-UBND 

ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh và Quyết 

định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 

của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2020 

 

            Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 5144/KH-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 

và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Thực hiện Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch số 5144/KH-UBND ngày 

27/5/2020 của UBND tỉnh và Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 

của UBND tỉnh chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để phối hợp giải quyết. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 5144/KH-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh và 

Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh)./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (để báo cáo);  

- Phòng LĐTBXH các huyện ,tx, tp;    (VBĐT) 
- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng: VPS, NCC, LĐVL, 

BTXHTEBĐG;  
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

              Phạm Thị Xuân Trang 

KHẨN 



Phụ lục danh sách gửi Công văn 

 

STT Đơn vị 

1.  Sở Tài chính 

2.  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

3.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Khánh Hòa 

4.  Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

5.  Bảo hiểm xã hội tỉnh 

6.  Cục Thuế tỉnh 

7.  Liên đoàn Lao động tỉnh 

8.  UBND các huyện, thị xã, thành phố 

9.  Sở Thông tin và Truyền thông 

10.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
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