
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KGVX 

V/v phê duyệt Bưu điện tỉnh là tổ 

chức cung cấp dịch vụ thực hiện thí 

điểm chi trả chính sách trợ giúp xã 

hội không dùng tiền mặt 

 Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Bưu điện tỉnh Lạng Sơn. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 429/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 26/3/2021 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo lựa chọn tổ chức cung 

ứng dịch vụ thực hiện thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền 

mặt, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý lựa chọn Bưu điện tỉnh Lạng Sơn là tổ chức cung cấp dịch vụ 

thực hiện thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt trên địa 

bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn như đề xuất của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tại Công văn trên. 

2. Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 6 Mục V Kế 

hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh và các nhiệm vụ khác có 

liên quan. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bưu điện 

tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

58/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh bảo đảm hiệu quả, kịp thời báo 

cáo đề xuất UBND tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: TTTT, CAT, BHXH tỉnh,  

  NHNN tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc, TPLS; 

  - C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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