
1 

 

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  8 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 22/BBT-

THCB ngày 28/8/2021 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: Kiến Hoàng Lâm 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành Phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

Nội dung câu hỏi: Tôi là thợ hồ, hiện đang thất nghiệp gần 02 tháng. Tôi 
đã làm giấy đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp do Covid-19. Do lâu quá 

chưa được nhận hỗ trợ tôi có đến hỏi tại trụ sở ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức nhưng 
được báo là chưa có tên tôi. Trong khi theo tôi biết các xã khác đều đã thực hiện 

chi hỗ trợ cho người dân. Hiện tôi đang rất khó khăn. Tôi xin hỏi khi nào tôi nhận 
được hỗ trợ. Xin cám ơn! 

* Qua nghiên cứu nội dung phản ánh kiến nghị của Ông Kiến Hoàng 

Lâm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

Về trường hợp của Ông Kiến Hoàng Lâm đã làm hồ sơ nhưng chưa nhận 

hỗ trợ, đề nghị Ông Kiến Hoàng Lâm liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Long Đức, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh để được giải đáp.  

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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