ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 171 /UBND
V/v góp ý dự thảo đề xuất nội dung quy định
về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề về
tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà
nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch
vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di
chuyển chỗ ở theo quy đinh tại Điều 21 Nghị
định 47/2014/NĐ-CP và Quyết định số
63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015

TP. Lạng Sơn, ngày 22 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị: phòng Tài chính-Kế hoạch; phòng
Kinh tế, phòng Tư Pháp; phòng Tài nguyên Môi
trường; phòng LĐTBXH,
- UBND các phường, xã.
Thực hiện Công văn số 95/SLĐTBXH-GDNN ngày 19/01/2021 của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý kiến dự thảo đề xuất nội dung
quy định về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề về tìm kiếm việc làm đối với
trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình,
cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở theo quy đinh tại Điều 21 Nghị định
47/2014/NĐ-CP và Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015.
Để có cơ sở xây dựng Công văn góp ý của UBND thành phố đối với dự
thảo và đề xuất nội dung quy định về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề về
tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh
doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở theo quy đinh
tại Điều 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP và Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày
10/12/2015.
Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị phòng ban liên quan,
UBND các phường, xã nghiên cứu, có ý kiến tham gia góp ý dự thảo. Văn bản
góp ý gửi về UBND Thành phố (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ngày 25/01/2021) để tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tỉnh đúng thời gian quy định.
(Có dự thảo đề xuất gửi kèm theo).
Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối
hợp thực hiện./.
KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
PHÓ CHỦ TỊCH
- Như trên;
- CT, PCT UBND TP;
- Trang TTĐT TP;
- Phòng LĐ-TB&XH TP;
- Lưu: VT.
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