
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:          /QĐ-UBND 

 
           Hải Dương, ngày       tháng 4 năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ủy quyền quyết định trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia 

sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 

14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 

04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp 
Lào và Căm-pu-chi-a; Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-
TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người 
được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 
01/8/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào 
và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 956/TTr-SLĐTBXH ngày 25 /4/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

thẩm quyền giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên 

gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 

14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 

04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp 

một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a. 

 Điều 2. Thời gian ủy quyền: 05 năm, từ ngày 01/5/2022 đến ngày 

30/4/2027. 
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Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

1. Tổ chức thực hiện nội dung công việc được ủy quyền theo đúng các quy 

định hiện hành của pháp luật. 

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc thực hiện công việc được ủy quyền tại Quyết định này. 

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ được ủy quyền. 

4. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 30 tháng 6 và trước ngày 31 tháng 12 hằng 

năm) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được uỷ quyền. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2022. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Các Bộ: Lao động - TB&XH, Tài chính,  

Quốc phòng, Nội vụ (để báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh: ô Khanh; 

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; 

- UBND các huyện, TX, TP;  

- Lưu: VT; KGVX. Lai (9). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

      Triệu Thế Hùng 
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