
 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH                    

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:2880/LĐTBXH-VP 

V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, 

bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

Hà Nội, ngày 27 tháng 8  năm 2021 
 

Kính gửi:  

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP Phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn 

quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021, 

trong đó, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ việc mở rộng đối tượng, quy mô và thời gian được hỗ trợ phù 

hợp với tình hình và khả năng chi trả của ngân sách nhà nước; cắt giảm tối đa các thủ 

tục hành chính, rút ngắn thời gian để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho nhân dân, người 

lao động đối với các chính sách quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ 

và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 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, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (dự thảo kèm theo). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương lấy ý 

kiến các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và Quyết định, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý đối với dự 

thảo Nghị quyết và Quyết định nêu trên. Văn bản góp ý gửi về Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội (qua Văn phòng Bộ; địa chỉ: số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), 

đồng thời, gửi bản mềm vào địa chỉ hộp thư: phongtkth@gmail.com1 trước 10g00 

ngày 30/8/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Sở LĐTBXH các tỉnh,  

thành phố trực thuộc trung ương; 

- Lưu: VT, TH.(L) 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 

 
1 Mọi thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Hữu Long, Văn phòng Bộ LĐTBXH, ĐT: 0902111096. 
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