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Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2021 

V/v thẩm tra Báo cáo số 327/BC-

SLĐTBXH ngày 29/10/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

    

Sau khi thẩm tra Báo cáo số 327/BC-SLĐTBXH ngày 29/10/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền 

điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2018 

đến nay, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Tại Công văn số 4488/VP-KT ngày 20/10/2021 về việc thẩm tra Tờ trình 

số 181/TTr-SLĐTBXH ngày 12/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Văn phòng UBND tỉnh đã đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, khái toán nhu cầu 

kinh phí thực hiện điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách 

trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay và đề xuất về nguồn kinh phí chi trả. 

Tuy nhiên, nội dung do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tại 

văn bản trên chưa đề xuất nguồn kinh phí chi trả, đồng thời chưa có ý kiến của 

Sở Tài chính đối với nhu cầu kinh phí thực hiện. Do đó, để có đủ căn cứ, hồ sơ 

trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục, khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính 

rà soát, hoàn thiện báo cáo; hoàn thành, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước 

ngày 20/11/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối 

hợp thực hiện./.  

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 các phòng CM; 

- Lưu: VT, KT(MTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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