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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số:          /QĐ-SLĐTBXH 
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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

       Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân đi lao động hợp pháp tại Trung Quốc 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 
 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn;    

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-SLĐTBHXH ngày 21/02/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

để người dân đi lao động hợp pháp tại Trung Quốc;  

Căn cứ Quyết định số 8418/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/12/2019 của Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc giao dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020; Dự toán số 64/KH-SLĐTBXH ngày 31/3/2020 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội về thực hiện kinh phí tăng cường tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân đi làm việc hợp pháp tại Trung Quốc năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động việc làm - Bảo hiểm xã hội. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Giao cho Phòng Lao động việc làm - Bảo hiểm xã hội triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 19/KH-SLĐTBHXH ngày 21/02/2020 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người 

dân đi lao động hợp pháp tại Trung Quốc. 

 Điều 2. Phòng Lao động việc làm - Bảo hiểm xã hội phối hợp với Phòng 

Kế hoạch - Tài chính triển khai, thực hiện các thủ tục thanh toán kinh phí theo 

quy định hiện hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Lao 

động việc làm - Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

 Nơi nhận:                                                            
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Kho Bạc NN tỉnh; 

- Lưu: VT, LĐVLBHXH(L). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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