
 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /BQL-QLDN 
 

Sóc Trăng, ngày     tháng     năm 2021 

V/v hướng dẫn trả lương ngừng việc 

cho người lao động trong thời gian 

ngừng việc liên quan đến dịch bệnh 

Covid-19 

 

 
Kính gửi: Các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp, 

                                                       tỉnh Sóc Trăng. 
 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại 

Công văn số 1750/UBND-TH ngày 19/8/2021 về việc thực hiện các biện pháp hỗ 

trợ khẩn cấp đối với người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và Công văn 

số 1211/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 13/8/2021 của Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc cho người lao 

động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19,  

 Ban Quản lý các khu công nghiệp chuyển Công văn số 1211/SLĐTBXH-

LĐTLBHXH ngày 13/8/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc 

Trăng hướng dẫn trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng 

việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 đến Các doanh nghiệp để biết và thực 

hiện. Đồng thời, Ban Quản lý đề nghị Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện kịp 

thời chính sách hỗ trợ cho người lao động thuộc các nhóm đối tượng theo quy 

định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. 

 Trong quá trình thực hiện, Các doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc vui 

lòng liên hệ: Ban Quản lý các khu công nghiệp (phòng Quản lý Doanh nghiệp – 

số điện thoại: 02993.600.464) hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc 

Trăng (số điện thoại 02993.829.548) để được hướng dẫn. 

 Rất mong sự quan tâm thực hiện của Các doanh nghiệp./. 

  Đính kèm: Công văn số 1211/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 13/8/2021 của 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng. 
 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở LĐTB&XH “p/h”; 

- Cổng TTĐT BQL; 

- Ban lãnh đạo; 

- Lưu (VT, DN). 
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