
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 /SLĐTBXH-LĐVL 
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo 

Thông tư ban hành Danh mục vùng  

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

 khó khăn làm cơ sở xác định trường hợp 

có thể nghỉ hưu trước tuổi 

Cao Bằng, ngày         tháng       năm 2020 

        

     

                     Kính gửi: 

                                    - Sở Nội vụ; 

                                    - Sở Tư pháp; 

                                    - Ban Dân tộc tỉnh; 

                                    - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

                                    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Công văn số 2016/VP-VX ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm cơ sở xác định trường hợp có thể 

nghỉ hưu trước tuổi.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm cơ sở xác định trường 

hợp có thể nghỉ hưu trước tuổi. Ý kiến góp ý bằng văn bản (đồng thời gửi bản 

mềm qua địa chỉ email ldvl.cb@gmail.com) về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội trước ngày 03 tháng 12 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

(Có dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn làm cơ sở xác định trường hợp có thể nghỉ hưu trước tuổi 

gửi kèm)./. 

  
Nơi nhận:                                                                                                 
- Như trên;  

- Phòng Lao động- TBXH các huyện, thành phố;                                                                                                          
- Lưu: VT, LĐVL (01b).                                                                                         

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Huân 
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