
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

       

Số:        /SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

Trà Vinh, ngày 21 tháng 7 năm 2021 

V/v hướng dẫn hỗ trợ người bán lẻ  

vé xổ số trên địa bàn tỉnh  

 

 

 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng 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; 

Căn cứ Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người bán lẻ vé xổ số trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh do tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số. 

Để bảo đảm thực hiện tốt, có hiệu quả công tác hỗ trợ người bán lẻ vé xổ số  
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tạm dừng hoạt 

động kinh doanh xổ số, 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 Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể có liên quan 
và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành triển khai thực hiện một số 

nội dung như sau: 

1. Phối hợp tổ chức cấp phát kinh phí hỗ trợ người bán lẻ vé xổ số trên địa 

bàn, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, công bằng, đầy đủ, đúng đối tượng theo danh 
sách địa phương đề nghị về tỉnh, được UBND tỉnh phê duyệt và hoàn thành việc hỗ 

trợ người bán lẻ vé xổ số trước ngày 26/7/2021. Sở Lao động – Thương binh và 
Xã hội đã chuyển tiền hỗ trợ người bán lẻ vé xổ số trên cơ sở số lượng người được 
hỗ trợ của các huyện, thị xã, thành phố: 

 

Số 

TT 
Tên đơn vị 

Tổng số 

 đối tượng 
Mức hỗ trợ Thành tiền (đồng) 

1 Huyện Tiểu Cần 951 1.500.000       1.426.500.000  

2 Thị xã Duyên Hải 299 1.500.000          448.500.000  

3 Huyện Duyên Hải 425 1.500.000          637.500.000  

4 Huyện Trà Cú 1.237 1.500.000       1.855.500.000  



5 Huyện Cầu Kè 794 1.500.000       1.191.000.000  

6 Huyện Cầu Ngang 766 1.500.000       1.149.000.000  

7 TP Trà Vinh 1.147 1.500.000       1.720.500.000  

8 Huyện Càng Long 1.009 1.500.000       1.513.500.000  

9 Huyện Châu Thành 1.204 1.500.000       1.806.000.000  

Tổng cộng 7.832  11.748.000.000 
 

2. Về thủ tục, hồ sơ quyết toán bao gồm: Bảng kê tổng hợp số lượng, số 
tiền hỗ trợ người bán lẻ vé xổ số trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; danh sách 

ký nhận tiền của người bán lẻ vé xổ số của từng xã, phường, thị trấn (bản gốc 
theo mẫu đính kèm) và báo cáo kết quả hỗ trợ gửi về Sở Lao động – Thương binh 
và Xã hội trước ngày 04/8/2021, để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Công ty TNHH MTV XSKTTV; 
- Phòng Lao động-TBXH huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu:VT, P.BTXHTEBĐG. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Út 



Đơn vị:…………………………. 
………………………………….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

DANH SÁCH KÝ NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHO NGƯỜI BÁN LẺ VÉ XỔ SỐ NĂM 2021 

ĐƠN VỊ: XÃ…………………………… 

Stt
T 

 

Họ và tên 

Giới tính 

Địa chỉ 
Số 

CMND 

Số tiền 

(đồng) Ký nhận 

 

Ghi chú 
Nam Nữ 

1 Nguyễn Văn A 1940  Khóm/ấp…xã…huyện…..  1.500.000   

2 Trần Thị B  1929 Khóm/ấp…xã…huyện…..  1.500.000   

3 Thạch Thị C  1939 Khóm/ấp…xã…huyện…..  1.500.000   

4 ………………        

5 ………………        

… ……………….        

Cộng        

 
Số tiền bằng chữ: ………………………………………………. 

 

 
Người Lập 

(Ký, ghi họ tên) 

…………, ngày….tháng….năm 2021 
CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG…… 

(Ký tên, đóng dấu) 

XÁC NHẬN 
UBND HUYỆN………………… 

(Ký tên, đóng dấu) 
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