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V/v tiếp tục triển khai chính sách                    

hỗ trợ người lao động và người                        

sử dụng lao động gặp khó khăn                          

do đại dịch COVID-19 năm 2021                   

(lần 3) 

Đà Nẵng, ngày     tháng   9  năm 2021 

 

               Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Thực hiện 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 COVID-19 và 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, Công văn 

số 11/HĐND-VHXH ngày 13/7/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố Đà Nẵng về việc thông báo ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố, 

Ngày 19/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế 

hoạch số 135/KH-UBND triển khai thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021.  

Thời gian vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai các 

văn bản nêu trên đến các đơn vị sử dụng lao động tại các Công văn: số 

2209/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 28/7/2021, số 2293/SLĐTBXH-

LĐTLBHXH ngày 06/8/2021. Tuy nhiên, đến nay số lượng các đơn vị sử dụng lao 

động lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động tại các chính sách nêu trên vẫn 

còn ít, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc theo quy định tại 

Điều 17 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (có Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch số 135/KH-UBND đính kèm). 

Vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai các văn 

bản nêu trên đến các đơn vị sử dụng lao động được biết và đề nghị các đơn vị sử 

dụng lao động rà soát các chính sách hỗ trợ quy định tại các văn bản nêu trên, lưu 

ý thêm về chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; trường hợp đơn vị sử 

dụng lao động, người lao động thuộc đối tượng và đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ thì 

nhanh chóng lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo trình tự, thủ tục quy định để được giải 

quyết kịp thời và thụ hưởng chính sách./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Bộ LĐTBXH (b/c); 

- HĐND TP (b/c); 

- UBND TP (b/c); 

- LĐLĐ TP; 

- BHXH TP; 

- Phòng Thương mại Công nghiệp VN CN ĐN; 

- BQL Khu CNC & các Khu CN ĐN; 

- Các Hiệp hội: Du lịch TP, DN nhỏ và vừa TP; 

- Các Hội: Doanh nhân trẻ TP, Nữ doanh nhân TP; 

- Phòng LĐTBXH quận, huyện; 

- Lưu: VT, LĐTLBHXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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