
UBND TỈNH LONG AN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:  232/QĐ-SLĐTBXH Long An, ngày  29  tháng    năm 2019 
                   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Quy định hỗ trợ đột xuất cho trẻ em 

 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An 
 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 56/2017/QĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; 

Căn cứ Thông tư 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em; 

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của 

UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 

19/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tại tờ trình số 61/TTr-

QBTTE ngày 02/7/2019 và Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hỗ trợ đột xuất cho 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An. 

Điều 2. Giao Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, phối hợp với Phòng chuyên môn 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động -Thương binh 

và Xã hội các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An tổ chức triển 

khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Giám đốc 

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, 

thị xã, thành phố chưa trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- GĐ Sở; PGĐ Sở; 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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