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Số:          /SLĐTBXH-LĐVLGDNN 

 
Trà Vinh,  ngày      tháng      năm 2021 

V/v trả lời hỗ trợ người dân theo 

chính sách Nghị quyết số 68/NQ-CP 

của Chính phủ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 
 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người dân theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; 

Qua nghiên cứu nội dung các kiến nghị của người dân hỏi về chính sách hỗ 
trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội trả lời như sau: 

1. Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh 

Email: minhnhantv2017@gmail.com         

Địa chỉ: Ấp Lò Ngò, xã Sông Lộc, huyện Châu Thành 

Điện thoại: 0981346113 

Về việc: Hỗ trợ covid19 

Nội dung: 

Em là lao động tự do, là thợ hồ thời vụ và em có làm ruộng và gia đình có 

buôn bán nhỏ. Do dịch bệnh em làm không được và buôn bán lẻ chậm và lúa xúc 
giảm, khó bán. Xin hỏi gia đình em có được nhà nước hỗ trợ tiền không? 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 11 mục III Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ 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, trường hợp ngành nghề “thợ hồ” của Ông Nguyễn Tuấn Anh có quy 

định và được xem xét hỗ trợ, đề nghị Ông Nguyễn Tuấn Anh liên hệ với Ủy ban 
nhân dân xã Song Lộc, huyện Châu Thành để được hướng dẫn làm hồ, thủ tục 

giải quyết theo quy định. 

2. Họ tên: Nguyễn Xuân Thuấn 

Email: guitartravinh@gmail.com     

Địa chỉ: Khóm 1 - TT. Càng Long - Tỉnh Trà Vinh 

Điện thoại: 0974866310 

Về việc: Xin được hỗ trợ 
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Nội dung: 

Tôi làm nghề cho thuê dàn nhạc. Do dịch bệnh nghỉ hơn 2 tháng nay, tiền 

tiết kiệm bao nhiêu đem ra mua gạo ăn giờ hết sạch. Trong khi phải nuôi con nhỏ 
9 tháng tuổi. Giờ túng quẫn quá mà địa phương không hỗ trợ gì cả. Nay tôi xin 
Chính phủ điều chỉnh lại cho cán bộ địa phương đến từng nhà và hỗ trợ cho ít tiền 

để trang trải tránh việc bỏ sót người khổ.  

Trả lời: 

Căn cứ khoản 11 mục III Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ 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, trường hợp ngành nghề “cho thuê dàn nhạc” của Ông Nguyễn Xuân 

Thuấn không có trong quy định, do đó không thuộc diện để xem xét hỗ trợ. 

3. Họ tên: Nguyễn Thị Minh Thư 

Email: minhthutv92@gmail.com      

Địa chỉ: 12 đường Mậu Thân, khóm 10, phường 9, TP Trà Vinh 

Điện thoại: 0914543176 

Về việc: Xin hỏi về trợ cấp hỗ trợ người không đi làm do covid 

Nội dung: 

Tôi làm bên bảo hiểm phi nhân thọ, đi đến từng hộ gia đình để bán bảo 
hiểm xe máy, bảo hiểm tai nạn. Nhưng kể từ khi dịch bùng phát lần thứ 4 (tháng 

5) đến nay tôi không đi bán bảo hiểm được và cũng không tìm được công việc gì 
để làm. Xin hỏi tôi có được nhận trợ cấp không? 

Trả lời: 

Trường hợp của Bà Nguyễn Thị Minh Thư chưa nói rõ thuộc nhóm lao 

động có hợp đồng lao động hay nhóm lao động tự do. Do đó, đề nghị Bà Nguyễn 
Thị Minh Thư, liên hệ với Ủy ban nhân dân Phường 9, TP. Trà Vinh để trao đổi 

và được giải đáp, nếu đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ theo quy định. 

Trên đây là trả lời hỗ trợ người dân theo chính sách Nghị quyết số 68/NQ-

CP của Chính phủ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh được biết để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở (b/c); 
- Lưu: VT, LĐVLGDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Dương Quang Ngọc 
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