
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:649/SLĐTBXH-BTXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 16 tháng 4 năm 2020 
 

   V/v triển khai thực hiện Thông tư  

         số 11/2019/TT-BLĐTBXH 
 

 

  Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

     các huyện, thị xã, thành phố 

 

 

Thực hiện Công văn số 1134/LĐTBXH-SASSP, ngày 31 tháng 3 năm 

2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 

11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng 

cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo (MIS POSASoft), Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội các 

huyện, thị xã và thành phố thực hiện một số nội dung như sau: 

a) Sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu MIS POSASoft tập trung theo đúng 

quy định của Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH; 

b) Ứng dụng phần mềm MIS POSASoft vào phục vụ công tác chi trả 

chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; 

c) Thường xuyên sử dụng MIS POSASoft để cập nhật dữ liệu vào hệ 

thống ngay sau khi có phát sinh tăng hoặc giảm đối tượng, kịp thời báo cáo 

tổng hợp và chi trả cho các đối tượng ngay trong tháng. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận:             KT.GIÁM ĐỐC  
- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND các huyện, TX, TP (biết, để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, BTXH. 

 

 

 

 

 

          Bùi Văn Thảng 
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