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THÔNG BÁO  

Tổ chức chi trả chế độ chính sách cho người lao động dôi dư của Công ty 

Cơ khí và cơ điện tỉnh Lạng Sơn thực hiện phá sản doanh nghiệp  

 

           Kính gửi:  Đài phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà 

nước năm 2022 cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, kinh phí chi trả chế 

độ chính sách cho người lao động dôi dư của Công ty Cơ khí và Cơ điện tỉnh 

Lạng Sơn thực hiện phá sản doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-SLĐTBXH ngày 30/6/2022 về chi trả kinh 

phí cho người lao động dôi dư của Công ty Cơ khí và Cơ điện tỉnh Lạng Sơn 

thực hiện phá sản doanh nghiệp. 

Để công dân nguyên là người lao động dôi dư của Công ty Cơ khí cơ điện 

biết và đến nhận tiền chế độ chính sách, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

trân trọng đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn thông báo trên Chuyên 

mục của Đài phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn như sau: 

1. Đối tượng: Là công dân nguyên là người lao động dôi dư của Công ty 

Cơ khí cơ điện có tên trong danh sách kèm theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.  

 2. Thời gian, địa điểm chi trả  

- Thời gian: Thời gian chi trả chế độ chính sách cho người lao động bắt 

đầu từ ngày 15/7/2022 đến hết ngày 31/8/2022.  

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, số 617, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 

3. Các giấy tờ có liên quan khi đến nhận tiền chi trả chế độ 

Để được nhận tiền chế độ chính sách đề nghị công dân khi đến nhận tiền 

cần mang theo: 

 - Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân trùng với họ và tên, 

ngày, tháng, năm sinh trong danh sách kèm theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
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- Trường hợp công dân không thể đến nhận được phải có Giấy ủy quyền 

cho người đến nhận tiền (qua chính quyền cấp xã, phường, thị trấn xác nhận); 

- Trường hợp công dân có tên trong danh sách đã chết, người đến nhận 

tiền phải mang theo Giấy chứng tử và xác nhận quan hệ nhân thân (chính quyền 

cấp xã, thị trấn xác nhận) để làm cơ sở xem xét. 

Nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội, số điện thoại: 0205.3876682/3775469 hoặc 0983.809.388 để được hướng 

dẫn. 

Xin trân trọng cảm ơn!    

 

 Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;                                                                                          
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC,VP; 

- Lưu: VT, LĐVL-BHXH. 

                                                                                             

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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