
UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /VHTT 
V/v tăng cường công tác tuyên truyền Nghị 

quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Bạch Thông, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2236/UBND-VP ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc thực hiện kiến nghị của BTT Ủy ban MTTQ VN huyện tại Báo cáo số 

96/BC-MTTQ-BTT ngày 12/10/2021. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 

68/NQ-CP 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 trên Cổng TTĐT, Sóng truyền thanh huyện, Đài truyền thanh xã, Trang TTĐT và các 

hình thức tuyên truyền khác để nhân dân trên địa bàn huyện biết, hiểu các quy định cũng 

như các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với người sử dụng lao động và người gặp khó khăn 

do đại dịch COVID19 trên địa bàn huyện được hỗ trợ kịp thời, đúng quy định. 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Phó Chủ tịch (VX) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hòa 
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