
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /SLĐTBXH-KHTC 

V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định phân cấp quản lý và sử 

dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu 

đãi Người có công với cách mạng và 

người trực tiếp tham gia kháng chiến 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

Sóc Trăng, ngày      tháng 7 năm 2019 

   Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng. 

          

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công 

với cách mạng;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 

02/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh;  

Căn cứ Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người 

có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội quản lý; 

Căn cứ Công văn số 1550/LĐTBXH-KHTC ngày 23/4/2019 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh 

phí ngân sách trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1734/VP-VP ngày 

04/5/2019 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách trung 

ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công và Công văn số 2711/VP-VX 

ngày 04/7/2019 về việc lấy ý kiến ban hành quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội d ự thảo Quyết định và Quy định 

phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi Người có công 

với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

gửi đến Sở Tư pháp tỉnh cho ý kiến đóng góp các dự thảo và cho ý kiến về hình 

thức ban hành Quy định nêu trong dự thảo (ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

hay văn bản hành chính). (Dự thảo được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở 



Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ: 

soldtbxhsoctrang.gov.vn; mục góp ý dự thảo văn bản). 

Ý kiến đóng góp gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 

15/7/2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.  

Rất mong Sở Tư pháp quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
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