UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 954 /SCT-TTr

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v mời họp giải quyết đơn của
ông Nguyễn Văn Lộc

Kính gửi:
- Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp nhận được
đơn cứu xét của ông Nguyễn Văn Lộc (ngụ số 106/20A Điện Biên Phủ, Phường
17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ liên hệ: số 50/15/9
Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh). Nội
dung đơn: đề nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp xác nhận một số nội dung
liên quan để được xét hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định.
Nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn
Lộc, Sở Công Thương kính mời đại diện các cơ quan đến dự họp với thời gian,
địa điểm và nội dung như sau:
1. Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 18 tháng 5 năm 2022.
2. Địa điểm: Phòng họp Sở Công Thương (số 21, đường Lý Thường Kiệt,
phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
3. Nội dung:
Xem xét, trao đổi, thống nhất nội dung giải quyết đơn cứu xét của ông
Nguyễn Văn Lộc (đính kèm đơn và tài liệu). Để buổi họp đạt kết quả tốt, Sở
Công Thương đề nghị đại diện các cơ quan dự họp phối hợp, hỗ trợ Sở Công
Thương nội dung sau:
- Sở Nội vụ: các văn bản lưu trữ có liên quan đến việc thành lập, giải thể, chi
trả lương của Công ty Vận tải biển Đồng Tháp và cá nhân ông Nguyễn Văn Lộc;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Tỉnh: các quy
định pháp luật về chế độ bảo hiểm của người lao động sau khi giải thể Công ty
Vận tải biển Đồng Tháp (giai đoạn năm 1991 đến năm 1993).
Khi cần thông tin, trao đổi thêm, đề nghị quý cơ quan liên hệ Thanh tra Sở
Công Thương, điện thoại: 02773.859.831.
Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Các PGĐ Sở;
- Văn phòng Sở (cùng dự họp);
- Lưu: VT, TTr(TCP, 01b).

Nguyễn Hữu Dũng

