
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-BTXH 
V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự 

thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê 

duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ 

nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2022. 

 

 

Cao Bằng, ngày       tháng 5 năm 2021 

Kính gửi:   - Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

   - Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

             - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; 

Căn cứ Công văn số 380/UBND-TH ngày 23/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc xây dựng nghị quyết trình kỳ họp tháng 7/2021; 

Căn cứ Công văn số 1048/UBND-TH ngày 7/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ 

họp tháng 7/2021, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ 

xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021-2022. Để hoàn thiện văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị 

nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh 

và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng 

nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2021-2022. 

Dự thảo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

(www.caobang.gov.vn, mục lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn bản) và trên mạng 

điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

(https://soldtbxh.caobang.gov.vn). 

http://www.caobang.gov.vn/
https://soldtbxh.caobang.gov.vn/


Ý kiến tham gia của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội trước ngày 27/5/2021. Quá thời hạn nêu trên, các cơ quan, 

đơn vị không có văn bản gửi đóng góp ý kiến, coi như đã nhất trí với dự thảo do Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng.  

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

 (có dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo đánh giá tác động của chính 

sách kèm theo) 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Trung tâm Thông tin – VP UBND tỉnh  

(để đăng tải lên cổng thông tin điện tử của tỉnh); 

- Trang thông tin điện tử Sở Lao động TBXH; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, BTXH.   

                                        

GIÁM ĐỐC 

    

     

 

 

 

 

 

 

       Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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