
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /UBND-LĐTBXH 
V/v triển khai Nghị quyết số 

116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của 

Chính phủ và Quyết định số 

28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 

Vĩnh Yên, ngày      tháng 11  năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

 Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về một 

số 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 (Nghị quyết 116); Ngày 

01/10/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy 

định về việc 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 (Quyết 

định 28); Ngày 18/11/2021, Sở Lao động- TB&XH ban hành Kế hoạch số 

131/KH-SLĐTBXH về tuyên truyền chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất 

nghiệp đảm bảo đúng quy định, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn 

vị, UBND các xã, phường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến toàn bộ nội dung của 

Nghị quyết 116 và Quyết định 28 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân bằng các hình thức phù hợp. 

(Toàn văn Nghị quyết 116  và Quyết định 33 được đăng tải trên trang Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và mục văn bản quy phạm pháp luật). 

Yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố và 

UBND các xã, phường chỉ đạo triển khai thực hiện./.  
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- CPCT, CPVP; 

- Lưu: VT; LĐ-TB&XH. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Hồng Việt 
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