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Kính gửi:  
 

 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý đối tượng được 

cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội (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: 

1. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở 

Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan và các đơn vị liên 

quan: 

- Hướng dẫn các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 

02/2020/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. 

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại khoản 

1, Điều 11 của Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện chỉ đạo của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội tại Điều 12 của Thông tư số 02/2020/TT-

BLĐTBXH. 

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện 

quản lý đối tượng trên địa bàn tỉnh, gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 

UBND tỉnh đúng thời gian quy định. 

2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố : 

- Tổ chức triển khai thực hiện khoản 2, Điều 11 của Thông tư số 

02/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội tại khoản 3, Điều 11 của Thông tư số 02/2020/TT-

BLĐTBXH. 

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


- Hướng dẫn các gia đình, người giám hộ, người chăm sóc thực hiện phối 

hợp trong công tác quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch 

vụ công tác xã hội theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại 

Điều 13 của Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH. 

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện 

quản lý đối tượng trên địa bàn, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để 

tổng hợp theo đúng thời gian quy định. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Ng-05b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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