
 

   ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN CAO LỘC                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   Số:            /UBND-BHXH            Cao Lộc, ngày         tháng 10 năm 2021 

V/v triển khai chính sách hỗ trợ người 

lao động, người sử dụng lao động bị 

ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ 

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

 

      Kính gửi:  
 

   

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

-  Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc;    

 - Phòng Văn hóa và Thông tin;  

- Trung tâm VHTT-TT huyện;  

- Bảo hiểm xã hội huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện 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 bởi 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; Công văn số 1409/UBND-KGVX, ngày 

05/10/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai chính sách hỗ trợ người lao 

động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp. Để sớm đưa chính sách vào cuộc sống, hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cao Lộc, UBND huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, UBND các xã, thị trấn 

phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện để triển khai thực hiện Nghị quyết số 

116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; xem xét, giải quyết các vấn đề 

phát sinh thuộc thẩm quyền trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan báo chí và các 

cơ quan liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, kịp thời Nghị quyết số 

116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg để các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp và người dân trên địa bàn huyện biết và chủ động thực hiện chính sách, đặc 

biệt là các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách. 

3. Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động theo đúng Nghị quyết số 116/NQ-CP và 

Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. 
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4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 

116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. 

5. UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, 

doanh nghiệp và người lao động các nội dung của Nghị quyết số 116/NQ-CP và 

Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện 

triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

(UBND huyện gửi kèm: Nghị quyết số 116/NQ-CP; Quyết định số 

28/2021/QĐ-TTg qua VNPT-iOffice). 

UBND huyện đề nghị các cơ quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 

trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Thanh tra huyện; 

- Công an huyện; 

- C, PVP; 

- Lưu: VT..  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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