
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:              /UBND-KSTTHC 

V/v triển khai Công văn số 

4680/VPCP-KSTT ngày 11/6/2020 

 của Văn phòng Chính phủ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         ngày           tháng          năm 2020 

       

                           Kính gửi: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Triển khai Công văn số 4680/VPCP-KSTT ngày 11/6/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về đôn đốc giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do 

dịch Covid -19 (gửi kèm), UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 

đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CV ,  CV  UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin truyền thông; 

- Viễn thông Đắk Lắk (để phối hợp); 

- Các phòng: VHXH, KT; 

- Lưu: VT, KSTTHC. Tg 2 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 
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