
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:             /SVHTTDL-QLDL Cần Thơ, ngày      tháng     năm 2021 

V/v thông tin các gói hỗ trợ người lao động 

găp khó khăn trong các doanh nghiệp, đơn vị 

tạm dừng hoạt động do Đại dịch Covid-19 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ  

 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Công văn số 2910/UBND-KT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần thơ về việc khẩn trương phối hợp thực hiện triển 

khai Nghị Quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn 2819/SLĐTBXH-VP 

ngày 15 tháng 8 năm 2021, về việc hỗ trợ người lao động găp khó khăn trong các 

doanh nghiệp, đơn vị tạm dừng hoạt động do Đại dịch Covid-19 trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin đến doanh nghiệp các gói hỗ 

trợ theo quy định và đề nghị quý doanh nghiệp nghiên cứu các điều kiện, thủ tục 

phù hợp, nhằm nghị hỗ trợ, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19.  

(Đính kèm Công văn 2819/SLĐTBXH-VP ngày 15 tháng 8 năm 2021, của 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và phụ lục hướng dẫn kem theo; các mẫu 

đơn đề nghị) 

Nơi nhận:              KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC 

- HHDL TP. Cần Thơ; 

- TT Phát triển Du lịch;                                                                                                  

- Lưu VT, QLDL (Hân).   

 

 

 

                                                                                                     Nguyễn Minh Tuấn 
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