
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

Số:        /UBND-LĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP.Lạng Sơn, ngày  18  tháng 8 năm 2021 

V/v đẩy nhanh tiến độ xác định đối tượng 

và hỗ trợ theo Nghị quyết số 86/NQ-

CP; QĐ số 23/QĐ-TTg; ngày 6/7/2021 

của Chính phủ và QĐ số 1517/QĐ-

UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn 

 

 

 

Kính gửi:  - Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

       - Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

       - Chi Cục thuế thành phố; 

       - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

       - Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp   

         Công lập; các cơ sở giáo dục; 

       - UBND các phường, xã. 

      

 Thực hiện Công văn số 1313/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 17/8/2021 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về đẩy nhanh tiến độ xác định đối 

tượng và hỗ trợ theo Nghị quyết số 86/NQ-CP.   

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn thành phố, trong đó tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, kịp 

thời rà soát, cập nhật, không bỏ sót đối tượng cần cứu trợ, không để ai bị thiếu đói. 

UBND thành phố đề nghị các phòng, ban đơn vị, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, 

Cơ sở giáo dục, UBND các phường, xã tiếp thục thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  

Đôn đốc các đơn vị, UBND các phường, xã khẩn trương nộp hồ sơ hỗ trợ về 

thành phố, phối hợp với các phòng chuyên môn, MTTQ và các Đoàn thể thành phố 

thẩm định, phê duyệt hồ sơ trình UBND thành phố ban hành quyết định hỗ trợ kịp 

thời trong thời gian sớm nhất. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

Chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 đủ điều kiện hỗ trợ, khẩn trương nộp hồ sơ về thành 

phố, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, thẩm định hồ sơ 

thuộc ngành giáo dục quản lý. 

3. Chi Cục Thuế Thành phố:  

Phối hợp với UBND các phường, xã tiếp tục rà soát và thẩm định hồ sơ cho 

các hộ kinh doanh đủ điều kiện hỗ trợ, trình UBND thành phố ban hành Quyết 

định hỗ trợ kịp thời. 
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4. UBND các phường, xã: 

Đẩy nhanh tiến độ rà soát các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

trên địa bàn. Khẩn trương thẩm định hồ sơ các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng có đủ 

điều kiện hỗ trợ gửi Chi Cục thuế thẩm định và hồ sơ các đối tượng người lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn được theo 

Quyết định 1517/QĐ-UBND và Hướng dẫn số 1196/HD-SLĐTBXH, ngày 

30/7/2021 đảm bảo đủ điều kiện quy định tại Công văn số 1039/UBND-VP ngày 

05/5202; số 1046/UBND-VP ngày 6/5/2021 và số 1189/UBND-VP ngày 

11/5/2021 của Văn phòng UBND thành phố về triển khai các biện pháp phòng 

chống đại dịch Covid-19.  

 UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, phòng ban, đơn vị, các Doanh 

nghiệp, ợp tác xã, cơ sở SXKD, cơ sở giáo dục, UBND các phường, xã đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                            
- Như trên; 

- Sở LĐTBXH tỉnh; 

- CT, các PCTUBND TP; 

- CPVP, CVVX; 

- Phòng LĐTBXH; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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