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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2021

V/v tuyên truyền chính sách hỗ trợ NLĐ từ Quỹ BHTN
theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ

Kính gửi:
- Báo Đồng Nai;
- Đài Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai;
- UBND các huyện, TP. Long Khánh và Biên Hòa.

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và
Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh
hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh và UBND các huyện, thành phố Long
Khánh và Biên Hòa (chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã) tuyên
truyền về chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để người lao động thuộc diện hưởng chính sách theo
Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ chưa nhận hỗ trợ, liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất để được
hướng dẫn lập hồ sơ nhận hỗ trợ.
Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.
Trân trọng./.
(Gửi kèm Thông báo và mẫu đề nghị hưởng hỗ trợ)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, BCXBTTBC.
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