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  Điện Biên, ngày       tháng 8 năm 2021  

  
 

Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Ngày 16/8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công 
văn số 2661/LĐTBXH-PC ngày 13/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc giải đáp một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng 
lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; theo đó, để hỗ trợ quá trình thực 

hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTG của Thủ 
tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành 
biên soạn nội dung Hỏi - Đáp liên quan tới các nhóm chính sách dựa trên những 

câu hỏi phổ biến, những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các 
địa phương. Nội dung Hỏi - Đáp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 
Bộ (tại địa chỉ: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/cac-van-de-thuong-

gap) và sẽ được cập nhật liên tục, thường xuyên. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo và để nghị UBND các 

huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật, tra cứu để thực hiện 
và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp người dân và doanh 

nghiệp tiếp cận tốt nhất các chính sách hỗ trợ. 

Trân trọng! 

 

 Nơi nhận:                                                                         
- Như trên;   

- UBND tỉnh (b/c);                                                                    
- Phòng LĐ-TBXH các huyện, TX, TP; 
- Lưu: VT, VL-ATLĐ. 
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