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UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SLĐTBXH-LĐVLGDNN Trà Vinh, ngày         tháng      năm  2020 

V/v lấy ý kiến các ngành xây dựng 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh trình kỳ họp cuối năm 2020 

 

 

 

 

 

    Kính gửi:       

- Các Sở: Tài chính; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; 

  Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư;  

- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện công văn số 3434/UBND-THNV ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn 3). 

Nhằm chuẩn bị tốt nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng (Nghị quyết đặc thù) giai đoạn 2021-2025, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về 

chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 (đính kèm). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 

để có cơ sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành đúng theo quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ đăng toàn văn dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 trên cổng thông 

tinh điện tử của tỉnh  để lấy ý kiến đóng góp các Sở, ban ngành và nhân dân trên địa 

bàn tỉnh. 

Công văn đóng góp dự thảo Nghị quyết xin gửi về Sở Lao  động – Thương binh 

và Xã hội (Số 02, Phan Đình Phùng, Phường 2, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) trước 

ngày 03/10/2020 hoặc gửi file mềm, scan có dấu đơn vị qua địa chỉ email: 

thiennkt@gmail.com ./. 
 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Phòng LĐTBXH huyện, TX, Tp; 

- Lưu: VP, LĐVLGDNN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Quang Ngọc 

mailto:thiennkt@gmail.com
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