
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:           / UBND-KGVX 
V/v triển khai Thông tư số 

01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

10/02/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày        tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  
 

 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10/02/2020 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính 

sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP 

ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

61/2015/NĐ-CP (văn bản được đăng tải tại cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 

quy phạm pháp luật địa chỉ: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=140693&dvid=13), UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 

01/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng 

quy định; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh giải quyết những nội dung vượt 

thẩm quyền. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Ng-05b). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu An 

 
 

 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=140693&dvid=13
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=140693&dvid=13

		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-17T09:56:03+0700
	ĐẮK LẮK
	Nguyễn Thị Thu An<anntt@vpubnd.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-17T10:49:40+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-17T10:50:14+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-17T13:42:56+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-17T13:43:51+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




