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

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VÀ XÃ HỘI  

           Sóc Trăng, ngày        tháng  8  năm 2021 
Số:        /SLĐTBXH-VLATLĐ  

V/v trả lời câu hỏi, phản ánh của        

Công dân trên Công thông tin                       

điện tử của Chính phủ 

 

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ. 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng nhận được câu hỏi của 

anh Diệp Hải Đăng, Email: dang.diephai96@gmail.com. Số điện thoại: 

0395741588. Địa chỉ: Số 263, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. 

Nội dung: Gia đình tôi buôn bán quán cơm nhỏ tại nhà, tỉnh Sóc Trăng áp 

dụng giãn cách theo từng vùng. Gia đình tôi thuộc vùng xanh nhưng buôn bán mấy 

tháng nay không được và không đủ chi phí trang trải cho sinh hoạt. Em gái tôi có 

mở tiệm tóc do dịch cũng phải đóng cửa. Gia đình tôi đã hỏi cơ quan có thẩm 

quyền nơi đang sinh sống thì được trả lời gia đình tôi không được hưởng trợ cấp. 

Vậy, trả lời trên có đúng không? 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng có ý kiến, như sau: 

1. Trường hợp gia đình ông Diệp Hải Đăng bán quán cơm trong vùng xanh 

không thuộc ngành nghề bị dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 nên không thuộc đối tượng, điều kiện 

được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 10, Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ. 

2. Tiệm tóc em của ông Diệp Hải Đăng do dịch Covid-19 phải đóng cửa. 

Nếu tiệm tóc có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 

15 ngày liên tục trở lên theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 

phòng, chống dịch Covid-19 đang gặp khó khăn, thì thuộc đối tượng và điều kiện 

được hỗ trợ.   

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính gửi Cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ để giải đáp./. 
 

 

Nơi nhận:           KT. GIÁM ĐỐC                                                                             
- Như trên;                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, VLATLĐ. 

 

 

 

 

               Mã Chí Thanh  
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