
 

 

                         

Kính gửi:  

        - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và 
thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các 
huyện, thị xã, thành phố. 

 
Ngày 19/10/2021 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch 

số 2326/KH-SLĐTBXH về việc triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động 
và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm). 

 Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tham mưu lãnh đạo UBND cấp 
huyện thực hiện truy cập, đăng tải Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của 
Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 
28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 

thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và Kế hoạch của Ủy 

ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp trên địa bàn tỉnh trên Trang tin điện tử của đơn vị mình để tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp tại địa bàn tiếp cận, nắm bắt. 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tổ chức thông tin, 
tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở về chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ 
bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết 
định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, 

tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân hảo tâm 
cùng với tỉnh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Rất mong quý đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở LĐTBXH (để biết); 
- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-TTBCXB                              
V/v tuyên truyền các chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ 

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp  

    Trà Vinh, ngày       tháng 10 năm 2021 
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