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Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng 

 

Căn cứ Công văn số 3595/LĐTBXH-BHXH ngày 18/9/2020 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tính thời gian công tác đối với 

người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trước ngày 

01/01/1995. Theo đó kể từ ngày 20/9/2020, việc xem xét, giải quyết tính thời gian 

công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc 

trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995 thuộc thẩm quyền xem xét, giải 

quyết của cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chuyển Công văn số 2335/SNV-

CCVCĐT ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc tham mưu cho 

UBND tỉnh đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định về 

thời gian công tác đối với người lao động và hồ sơ của ông Hoàng Đức Cảnh đến 

cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định. Hồ sơ gồm: 

- Công văn số 2335/SNV-CCVCĐT ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ về việc 

tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội xem xét, 

quyết định về thời gian công tác đối với người lao động; 

- Công văn số 1797/SNN-TCCB ngày 16/10/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc xác nhận quá trình công tác đối với người lao động; 

-  Công văn số 1925/SNN-TTr ngày 22/9/2020 của Sở Nội vụ về việc xác 

nhận quá trình công tác đối với người lao động; 

- Công văn số 2500/SNV-CCVCĐT ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Sở Nội 

vụ về việc xác nhận quá trình công tác đối với người lao động; 

-  Công văn số 1947/SNN-TCCB ngày 12/11/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc báo cáo giải trình và đề nghị xác nhận quá trình công tác của ông 

Hoàng Đức Cảnh; 

- Công văn số 1514/BHXH-CĐBHXH ngày 9 tháng 10 năm 2017 của Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng về việc phúc đáp công văn; 

-  Công văn số 1132/SNN-TCCB ngày 17/8/2017 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc đề nghị giải quyết chế độ cho cán bộ; 

- Đơn đề nghị ngày 10/8/2017 của ông Hoàng Đức Cảnh; Đơn xin tự khai 

của ông Hoàng Đức Cảnh; Đơn đề nghị ngày 20/12/2005. 

- Công văn số 738/SNN-TCCB ngày 30/12/2005 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT xác nhận ông Hoàng Đức Cảnh được điều động xuống HTX Thủy Liên xã 

Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng công tác; 



- Giấy xác nhận của ông Nông Hồng Thái; ông Chu Phương Viết; ông Bùi 

Cao Tác; ông Nguyễn Văn Nhân; ông Hoàng Trung; ông Lê Quang Điện về thời 

gian công tác của ông Hoàng Đức Cảnh và xác nhận của UBND xã Hoàng Tung. 

- Bảng lương tháng 1/1984 của Sở Nông nghiệp- Phòng chăn nuôi; Phiếu chi 

số 15 ngày 26/01/1984 của Phòng chăn nuôi; 

- Quyết định số 404/NN-TC-QĐ ngày 30/01/1984 của Sở Nông Nghiệp; 

- Bảng lương tháng 3/1984 của Sở Nông nghiệp; Phiếu chi số 146 ngày 

14/03/1984 của Sở Nông nghiệp. 

- Bảng lương tháng 11/1984 của Sở Nông nghiệp (Phòng chăn nuôi); Phiếu 

chi số 560 ngày 27/11/1984. 

(có công văn số 3595/LĐTBXH-BHXH ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Lao động-TBXH gửi kèm theo) 

Sau khi có kết quả giải quyết chế độ của ông Hoàng Đức Cảnh thông tin 

về Sở Lao động- TBXH để nắm tình hình thực hiện./. 

   

 
Nơi nhận:                                                                                                 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Nội Vụ; 

- UBND huyện Hòa An; 

- Ông Hoàng Đức Cảnh; 
- Lưu: VT, LĐVL (25b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân 
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