
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2332/LĐTBXH-VP 

V/v báo cáo tình hình thực hiện  

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ 

và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của  

Thủ tướng Chính phủ 

Hà Nội, ngày  20  tháng 7 năm 2021 

            

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị giúp việc trực tiếp thành viên Ban Chỉ đạo 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 797/QĐ-LĐTBXH ngày 12/7/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19; căn cứ ý kiến kết luận của Bộ trưởng tại cuộc 

họp của Ban Chỉ đạo ngày 19/7/2021 tại trụ sở Bộ, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị giúp việc trực tiếp thành viên Ban Chỉ đạo một số nội dung sau: 

1. Đầu mối, chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các 

địa phương được phân công tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 797/QĐ-

LĐTBXH ngày 12/7/2021 của Bộ. 

2. Chậm nhất trước 16g00 hàng ngày, tổng hợp, báo cáo tình hình thực 

hiện các địa phương được phân công về Văn phòng Bộ (qua đầu mối các đồng 

chí Thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ - thành viên Ban Chỉ đạo), đồng thời gửi bản 

mềm theo hòm thư điện tử: phongtkth@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Lãnh 

đạo Bộ.  

 Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, TH (02). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 Lê Văn Thanh 
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