
UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:            /SLĐTBXH-BTXHTEBĐG           Trà Vinh, ngày          tháng         năm 2021 

V/v triển khai thực hiện điểm đ 

khoản 1 Nghị quyết 126/NQ-CP 

ngày 08/10/2021 của Chính phủ 

 

     
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

 
Thực hiện Công văn số 5223/UBND-KT, ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính 
phủ.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các  huyện, 
thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện 
điểm đ khoản 1 Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 
dịch COVID-19.  

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 33/2021/QĐ-
TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sữa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ thướng Chính 
phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân huyện, thị xã, 
thành phố quan tâm, khẩn trương thực hiện nhằm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ 

cho người dân./. 

 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- UBND tỉnh; (b/c) 
- Phòng LĐ-TBXH cấp huyện; 
- Lưu: VP, BTXHTEBĐG.                      

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
Tô Thị Thu Hồng 
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