
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SLĐTBXH-LĐTLBHXH 

V/v khảo sát nhu cầu hỗ trợ người                  

lao động và người sử dụng lao động    

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

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.  

Để nắm bắt nhu cầu hỗ trợ của người lao động, người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19, đồng thời có cơ sở báo cáo cho các cơ quan chức 

năng và dự toán nguồn kinh phí hỗ trợ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề 

nghị các đơn vị sử dụng lao động căn cứ các chính sách hỗ trợ tại các văn bản nêu 

trên, rà soát các quy định đối với đơn vị mình; trường hợp đơn vị sử dụng lao động, 

người lao động thuộc đối tượng và đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ tại các văn bản nêu 

trên thì phối hợp cung cấp thông tin theo phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ, gửi về Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua phòng Lao động - Tiền lương - Bảo 

hiểm xã hội), địa chỉ: tầng 20, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 

đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng trước ngày 30/9/2021.  

(Có Mẫu phiếu khảo sát kèm theo) 

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị sử dụng lao 

động trên địa bàn thành phố phối hợp, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- HĐND TP (b/c); 

- UBND TP (b/c); 

- BQL Khu CNC & các Khu CN ĐN(p/h); 

- Liên đoàn Lao động thành phố (p/h); 

- Phòng TMCN Việt Nam - CNĐN (p/h): 

- Liên minh Hợp tác xã thành phố (p/h); 

- Các Hiệp hội: Du lịch TP, DN nhỏ và vừa TP (p/h); 

- Các Hội: Doanh nhân trẻ, Nữ doanh nhân TP (p/h); 

- UBND quận, huyện (để biết); 

- Phòng LĐTBXH quận, huyện (để biết); 

- Lưu: VT, LĐTLBHXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An 
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