
 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 364/HĐND-CTHĐ 

V/v Xây dựng nghị quyết của 

HĐND tỉnh để quy định chi tiết 

luật được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 10. 

 

                   Bình Thuận, ngày 28 tháng 5 năm 2021 

                               

                 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
         

 Thường trực HĐND tỉnh nhận được Công văn số 1647/UBND-

NCKSTTHC của UBND tỉnh ngày 14/5/2021 về việc báo cáo danh mục xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh quy định chi tiết luật được 

Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10. 

 Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật.  

 Theo ý kiến đề xuất của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh có 

ý kiến như sau:  

 Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định chi tiết luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo 

đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 1647/UBND-NCKSTTHC ngày 

14/5/2021 nêu trên, cụ thể như sau: “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”.  

 Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu 

UBND tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh theo trình tự, thủ tục quy 

định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung để trình 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo tiến độ thời gian khi Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực thi hành. 

 Thường trực HĐND tỉnh phúc đáp để Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                 
- Như trên;                                                                    
- CT, các PCT.HĐND tỉnh;    

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                                                     
- Lưu: VT, CTHĐ (Hảo+K.T).                                     

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Hoài Anh 
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