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Kính gửi:  
 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
 

Triển khai Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính 

sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP 

ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 

ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp 

lệnh Cựu chiến binh (văn bản được đăng tải tại cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản quy phạm pháp luật địa chỉ: http://vbpl.vn), UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

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

vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/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, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính;  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội CCB tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Ng-10b). 

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
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