
UBND TỈNH BÌNH THUẬN  

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1329 /SLĐTBXH-LĐVLDN 
V/v đề nghị góp ý, đăng tải dự thảo Đề 
án, Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành 
quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm 

và khởi nghiệp cho người lao động sau 
khi về nước trên địa bàn tỉnh. 

   Bình Thuận, ngày  21 tháng  6 năm 2022 
 

                    

                                         Kính gửi: 
                                                         - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

                                                         - Ủy ban Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; 
          - Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; 

                                                         - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
                                                         - Trung tâm thông tin tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh 

về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh 
ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022; trong đó giao Sở Lao động – TB&XH tham mưu UBND 
tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ 
tạo việc làm và khởi nghiệp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; tham mưu UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết đảm bảo chất lượng, phù hợp quy định pháp luật. 

Trên cơ sở các quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Lao 
động – TB&XH xây dựng dự thảo các văn bản gồm: Đề án, Tờ trình của UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ 
tạo việc làm và khởi nghiệp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (có đính kèm dự thảo). 

Sở Lao động – TB&XH đề nghị: 

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận và các Đoàn 
thể tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh 

tham gia góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Lao động – TB&XH trước ngày 
10/7/2022 để hoàn chỉnh dự thảo theo quy định.  

- Trung tâm Thông tin tỉnh cho đăng tải toàn văn các dự thảo nêu trên trên 
cổng thông tin điện tử trong thời hạn 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
tham gia ý kiến. 

Đề nghị Quý cơ quan quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- GĐ, PGĐ (Đ/c Nhàn); 
- Lưu: VT, LĐVLDN (Hòa). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Trần Thị Thanh Nhàn 
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