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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Từ sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2021

V/v thực hiện chính sách hỗ trợ
người dân do đại dịch Covid-19

Kính gửi: - UBND các phường.
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định
về việc 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 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg);
Thực hiện Quyết định số 331/ QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Bắc
Ninh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp
đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Văn bản số 2594/SLĐTBXH-VL ngày 29/9/2021 của Sở Lao độngThương binh và Xã hội tỉnh về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày
24/9/2021 của UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:
Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường khẩn trương thành lập Hội đồng xét duyệt;
thực hiện rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng,
không trùng, sót, công khai, công bằng, minh bạch; tổ chức công khai với cộng đồng
dân cư, niêm yết danh sách đối tượng được hỗ trợ tại nơi công cộng, nhà văn hóa, khu
dân cư, tổ dân phố; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về việc lập danh
sách đối tượng được hỗ trợ theo quy định,
Tờ trình, biên bản họp hội đồng, hồ sơ, danh sách đề nghị hỗ trợ gửi về UBND
thị xã (qua phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).
Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Thường trực Thị ủy (b/c);
-Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Phòng Lao động TB&XH;
-Lưu.
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