
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số:        /SLĐTBXH-LĐ 
V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện 

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

của Thủ tướng Chính phủ 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

        Tuyên Quang, ngày         tháng 7 năm 2021 

 

 

                  Kính gửi:  
- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo;  

  Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  
  Thông tin và Truyền thông; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thuế tỉnh; 
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;  

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- Các doanh nghiệp; hợp tác xã; các đơn vị sự nghiệp   

công lập; cơ sở giáo dục; cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
trên địa bàn tỉnh;  
- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang. 

 

 

Thực hiện Văn bản số 2316/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương như mục Kính gửi, căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 2316/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, đẩy mạnh triển khai một số nội dung sau: 

(1) Chỉ đạo, triển khai thông tin, tuyên truyền (trên hệ thống truyền thanh ở 

các xã, phường, thị trấn, thôn, bản) tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị 

sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

về các chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

(2) Triển khai rà soát đối tượng; phối hợp lập, thẩm định hồ sơ; trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ cho người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo công khai, minh 

bạch, kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách. 



(3) Tổng hợp, báo cáo phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và định 

kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại 

Văn bản số 2316/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh để 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và        

Xã hội./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, LĐ(Tuyên) 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Quốc Cường 
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