
 

 
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SLĐTBXH-BTXH Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2021 

V/v đề nghị đăng tải lấy ý kiến góp ý 

Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về việc quy 

định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức 

trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá  

 

 
                 

Kính gửi:  

 

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

10444/UBND-VX ngày 20/7/2021 về việc giao tham mưu, triển khai thực hiện 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, giao Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham 

mưu, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 

quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của địa 

phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, xây dựng dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban 

hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

Để đảm bảo quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định pháp luật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Văn 

phòng UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp đăng tải dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh 

và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy 

định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá lên trang thông tin điện tử tỉnh. Thời 

hạn đăng tải theo quy định để các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia ý kiến 

góp ý (có dự thảo Tờ trình và Nghị quyết gửi kèm theo). 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, BTXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Minh Hành 
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