
UBND HUYỆN HỮU LŨNG 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /VH&TT Hữu Lũng, ngày      tháng 7 năm 2021 

V/v tuyên truyền Nghị quyết số 68/NQ-CP 

của Chính phủ và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg 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 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 14/7/2021 của UBND huyện về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ 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.  

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền các nội dung sau: 

1. Chủ động đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu, rộng đến từng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, thôn, khu phố các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg để thông tin chính sách kịp thời đến doanh nghiệp, người 

dân trên địa bàn để các đối tượng thụ hưởng biết, chủ động đăng ký nhận hỗ trợ. 

2. Phổ biến,quán triệt nội dung các chính sách hỗ trợ đến toàn thể công 

chức, trưởng các thôn, khu phố, đồng thời chủ động phối hợp rà soát các đối tượng 

trên địa bàn để khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT (VX) UBND huyện (b/c); 
- Lưu: VT. 

 

 
 

  

 
 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Khổng Hồng Minh 
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