
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         

Số:             /UBND-TH     Sóc Trăng, ngày        tháng 8 năm 2021 

V/v thực hiện các biện pháp hỗ 

trợ khẩn cấp đối với người dân 

gặp khó khăn do dịch bệnh 

Covid-19 

 

 
 
    

 

Kính gửi:  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Liên đoàn Lao động; 
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố , 

                                                                 tỉnh Sóc Trăng. 
 

Theo Công văn số 2669/LĐTBXH-BTXH ngày 13/8/2021 của Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các biện p háp hỗ trợ khẩn 

cấp đối với người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý có trách nhiệm p hối hợp 
Mặt trận tổ quốc, các tổ chức hội đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức triển khai 

các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với người dân gặp khó khăn do dịch bệnh 
Covid-19 theo ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn 

nêu trên; trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình hiện 
nay như sau: 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân 
huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chính sách trợ giúp  xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội, tập trung hỗ trợ tình huống khẩn cấp  theo quy 
định tại Chương III Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính 

phủ.  

- Các cơ quan được giao chủ trì và cơ quan phối hợp  thực hiện các 

chính sách, khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối tượng theo 
chỉ đạo tại Công văn số 1613/UBND-TH ngày 08/8/2021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh. Đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện tối đa cho người lao 

động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sớm nhận tiền hỗ 
trợ; đặc biệt là các trường hợp người lao động tự do đang tạm trú tại địa bàn 

xã, phường, thị trấn khác nơi thường trú, không thể về nơi thường trú để đăng 
ký hưởng chính sách thì địa phương nơi tạm trú của người lao động p hải chủ 

động tiếp nhận hồ sơ đăng ký và thẩm định, lậ p  danh sách hỗ trợ xem như 
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công dân thường trú, đồng thời thông tin bằng các hình thức văn bản điện tử 

công vụ hoặc qua bưu điện đến địa phương nơi thường trú của người lao động 
biết để tránh trùng lắp đối tượng. 

- Sở Công Thương triển khai chính sách hỗ trợ tiền điện theo Nghị 
quyết số 83/NQ-CP ngày 31/7/2021 của Chính phủ, tổng hợp tình hình, báo 

cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Sở Tài chính tham mưu thực hiện phương án giảm giá nước sạch sinh 

hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Chính phủ Lê Minh Khái theo thông báo tại Công văn số 5257/VPCP-

KTTH ngày 01/8/2021 của Văn phòng Chính phủ.  

- Các địa phương phát động phong trào vận động các chủ nhà trọ, nhà ở 

công nhân miễn, giảm tiền thuê nhà cho sinh viên, công nhân, người lao động, 
người khó khăn trên địa bàn quản lý . Vận động các tổ chức thiện nguyện, 

công tác xã hội cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người 
dân tại các khu vực phong tỏa, cơ sở cách ly y tế; phát huy vai trò của Trưởng 
ban nhân dân ấp, khóm trong việc nắm danh sách đối tượng khó khăn để có 

kế hoạch tổ chức các đợt hỗ trợ tại các khu vực giãn cách xã hội phù hợp với 
từng cấp độ diễn biến dịch bệnh, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch. 

 2. Đề nghị Mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể chính trị - xã hội p hối 

hợp, tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo xã hội, hỗ trợ người dân gặp  khó 
khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Báo Sóc Trăng; 
- Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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