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V/v tuyên truyền thực hiện Nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Dương, ngày 15

tháng 7 năm 2021

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021
của Chính phủ

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa -Thông tin -TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
UBND huyện nhận được Văn bản số 1065/STTTT-TTBCXB ngày 12/7/2021
của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền thực hiện
Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. UBND huyện yêu cầu các phòng, đơn vị
và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung sau:
1. Trung tâm VH-TT-TT huyện, UBND các xã, thị trấn dành diện tích đăng
tải, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp, thông tin tuyên truyền việc thực hiện
Nghị quyết số 68/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19 (gửi kèm theo văn bản này), tập trung một số nội dung như sau:
- Tuyên truyền mục tiêu, nguyên tắc của Nghị quyết số 68/NĐ-CP của
Chính phủ là hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh
doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh
doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động; bảo đảm hỗ trợ kịp thời,
đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
- Tuyên truyền các nội dung hỗ trợ: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử
tuất; Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; Chính sách hỗ
trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;
Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; Chính sách hỗ trợ người lao động
chấm dứt hợp đồng lao động; Chính sách hỗ trợ hỗ trợ bổ sung và trẻ em,…
2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc theo nhiệm vụ, tuyên truyền
trên Cổng TTGT điện tử của huyện, đồng thời phối hợp với các phòng chuyên môn
để tổng hợp báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên ;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C,PVP HĐND&UBND huyện;
- Các phòng: KT&HT, LĐ-TB&XH;
- Lưu: VT, VHTT.
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