
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ LAO ĐỘNG  

 THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SLĐTBXH-BTXH&TE Đà Nẵng, ngày      tháng 8 năm 2022 
 

V/v đăng tin nội dung trình HĐND 

thành phố  
 

Kính gửi: Văn phòng UBND thành phố     
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc chuẩn bị các nội 

dung trình HĐND thành phố tại Kỳ họp cuối năm 2022, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội xây dựng dự thảo các văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ 

khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng 

tháng và chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho người bị bệnh hiểm nghèo trên 

địa bàn thành phố báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố theo đúng 

quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị Văn phòng UBND 

thành phố (Cổng Thông tin Điện tử) đăng tin nội dung trình HĐND thành phố 

về các văn bản liên quan đến các chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những 

người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và chính sách hỗ trợ 

khó khăn đột xuất cho người bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố để công 

khai cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết, tham gia ý kiến theo nội dung 

đăng tin như sau: 

- Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách và báo cáo tổng kết thi 

hành pháp luật về chính sách trên; 

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết và đề cương Nghị quyết 

về chính sách trên.  

 (Có nội dung đăng tin kèm theo) 

 Ý kiến phản hồi xin gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành 

phố Đà Nẵng (Tầng 20, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú - Đà 

Nẵng hoặc liên hệ số điện thoại: 0236.3550208 - 0935.216.111 gặp đ/c Vy) để 

được tiếp nhận và hoàn chỉnh dự thảo các văn bản. 

 Kính mong Văn phòng UBND thành phố quan tâm phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP; 

- Giám đốc (b/c); 

- Lưu: VT, BTXH&TE. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

                       Lê Văn Minh 
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