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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

    

Số:          /SLĐTBXH-LĐVLGDNN 

 
Trà Vinh,  ngày      tháng  9 năm 2021 

V/v trả lời hỗ trợ người dân theo 

chính sách Nghị quyết số 68/NQ-CP 

của Chính phủ 

 

               
 

                      Kính gửi:       Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh. 
 

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 31/BBT-

THCB ngày 13/9/2021 của Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh về 
việc chuyển câu hỏi công dân trên cổng TTĐT, cụ thể: 

Họ tên công dân: Nguyễn Thị Hạnh Nguyên  

Địa chỉ: 233 ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 

Nội dung câu hỏi: Tôi có đăng ký giấy phép kinh doanh xe du lịch và có 
đóng thuế vô hợp tác xã đầy đủ. Vậy tôi muốn làm đơn xin hỗ trợ bên kinh 

doanh dich vụ du lịch nhỏ lẻ có được hỗ trợ không?  

* Qua nghiên cứu nội dung phản ánh kiến nghị của Bà Nguyễn Thị 
Hạnh Nguyên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:  

Căn cứ khoản 10 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 
Chính phủ và điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ, nếu như Hộ của Bà đã có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế 
sẽ được hỗ trợ chính sách theo quy định, đề nghị Bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 

liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Vinh Kim để được hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục. 

Trên đây là trả lời hỗ trợ người dân theo chính sách Nghị quyết số 68/NQ-

CP của Chính phủ, của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phúc đáp đến Ban 
Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh được biết./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở (b/c); 
- Lưu: VT, LĐVLGDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Dương Quang Ngọc 
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