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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

    

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

V/v khẩn trương đẩy nhanh  
thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người 
lao động và người sử dụng lao động theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ 
và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của  

Thủ tướng Chính phủ 

 

 

  Kính gửi:     
- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
   

Thực hiện công văn số 3715/UBND-KT ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
và thông báo số 128/TB-VP ngày 27/8/2021 về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 8/2021 (Đính kèm); 

Để chuẩn bị sơ kết việc thực hiện các nhóm chính sách và tiếp tục khẩn 

trương thực hiện giải quyết tốt chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử 
dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 
59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 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 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố tiếp tục đốn đốc khẩn trương các doanh nghiệp địa bàn mình quản lý; chỉ đạo 
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng, đơn vị 

chuyên môn có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai 
thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục đôn đốc, khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động 
triển khai các nhóm chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao 

động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-
TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 59/KH-UBND 

ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 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 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trong đó tập trung các nhóm chính sách phát sinh hồ 
sơ, hoặc phát sinh hồ sơ còn ít như: Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động 
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người 

lao động; Chính sách chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm 
thất nghiệp; Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc (chưa phát sinh hồ sơ); 

nhóm chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh và chính sách hỗ trợ người sử dụng lao 
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động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hộ kinh 
doanh (có phát sinh hồ sơ, nhưng còn ít). Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp khẩn 

trương lập hồ sơ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, kịp thời theo Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và kịp thời trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định phê duyệt để hỗ trợ. 

2. Khẩn trương rà soát dứt điểm nhóm lao động tự do theo quy định của Kế 
hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hạn chót đến 

ngày 10/9 kết thúc đợt 1, và dự báo cụ thể số đối tượng và kinh phí phát sinh 
nằm ngoài quy định Kế hoạch số 59/KH-UBND, gửi về Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, 
trước ngày 04/9/2021. Đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhóm 

chính sách; đánh giá thuận lợi, khó khăn, đề xuất kiến nghị, hoàn chỉnh báo cáo 
gởi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 12/9/2021, để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị cho hội nghị sơ kết. 

3. Tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể công tác giám sát việc 

rà soát và chi trả các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh. Tích cực phối hợp tháo gở, 
khó khăn cho các địa phương và doanh nghiệp trong việc thực hiện Nghị quyết số 

68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề 

nghị Ban quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
quan tâm phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
- Ban Giám đốc Sở (b/c); 
- Phòng LĐTBXH các huyện, tx, tp (t/h); 
- Lưu: VT, LĐVLGDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 
Dương Quang Ngọc 
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