
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ LAO ĐỘNG              

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Số:            /SLĐTBXH-VP 
V/v tuyên truyền, phổ biến tra cứu 

thông tin hỗ trợ người dân bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19  

theo Nghị quyết số 42/NQ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các quận, huyện; phường, xã 

 

Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn các địa phương triển khai thực 

hiện đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.  

Nhằm có thêm kênh thông tin tra cứu, tuyên truyền việc thực hiện hỗ trợ 

người dân thành phố theo Nghị quyết 42/NQ-CP, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các kênh tra cứu 

thông tin về kinh phí hỗ trợ người dân gồm: 

1. Qua Cổng dữ liệu mở thành phố tại địa chỉ https://congdulieu.vn hoặc 

https://opendata.danang.gov.vn  

2. Qua ứng dụng Zalo Tổng đài 1022 Đà Nẵng. 

3. Qua tin nhắn điện thoại SMS.  

4. Hoặc có thể được chia sẻ qua API để tích hợp vào các ứng dụng khác. 

Với các kênh tra cứu này, người dân, doanh nghiệp có thể xem, tìm kiếm 

thông tin cụ thể về các nhóm đối tượng được hỗ trợ, người được nhận hỗ trợ, 

mức tiền được hỗ trợ; sử dụng chức năng lọc, tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng, 

thuận tiện (kèm theo hướng dẫn sử dụng).     

    Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị UBND các 

quận, huyện, phường, xã tuyên truyền, phổ biến thông tin để người dân được 

biết, tra cứu./.    

  
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

 

   KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

               

 

 

                Nguyễn Văn An 
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