
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1994/UBND  Cái Răng, ngày 07 tháng 11 năm 2019 

V/v triển khai và báo cáo theo  

Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH 
 

                          Kính gửi:  

- Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 

 

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng nhận được Công văn số 

3218/SLĐTBXH-CS ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội thành phố Cần Thơ về việc triển khai và báo cáo theo Thông tư 

số 15/2019/TT-BLĐTBXH, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau:    

Giao Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận chủ trì, phối 

hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức triển khai thực hiện 

Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy định chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao 

động – Thương binh và Xã hội đến toàn thể cán bộ, công chức các phường. 

Tổng hợp báo cáo Người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 

(theo biểu 301); báo cáo hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở (theo biểu 302, 

303, báo cáo Quỹ đền ơn đáp nghĩa (theo biểu 304) (lưu ý: cách ghi biểu báo 

cáo theo hướng dẫn tại Mục III Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 

15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội), gửi về Ủy ban nhân dân quận và Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội thành phố Cần Thơ trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

Nhận được Công văn này, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã 

hội quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện./. 

(Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH được đăng trên Trang Thông tin điện tử 

quận tại địa chỉ: http://cantho.gov.vn/wps/portal/cairang) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND quận; 

- Trang TTĐT quận; 

- Lưu: VT. 
   Năng 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Vương Công Khanh 
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