
   ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số:             /KH-UBND                    Phước Long, ngày        tháng       năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

 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 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 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; 

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước về thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 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; 

Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh hỗ trợ người 

lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối 

tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Điểm 12, 

Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; 

Thực hiện Công văn số 2313/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của UBND 

tỉnh Bình Phước v/v triển khai quy định 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; 

Công văn số 1173/SLĐTBXH-LĐVL ngày 13/7/2021 của Sở LĐTBXH tỉnh 

Bình Phước v/v hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ Covid-19; Công văn số 

1184/SLĐTBXH-LĐVL ngày 14/7/2021 của Sở LĐTBXH v/v hướng dẫn thực 

hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của 

UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT 

Từ đầu tháng 7/2021 đến nay, trên địa thị xã Phước Long đã ghi nhận một 

số ca mắc bệnh Covid-19, từ đó có nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng, đã ảnh 

hưởng lớn đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh và người lao động trên địa bàn thị xã. Dự kiến tổng số lao động của thị xã 

bị ảnh hưởng khoảng 3.050 đối tượng, trong đó: 
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– Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 

lương: 250 người. 

– Người lao động ngừng làm việc (lao động làm việc theo hợp đồng có 

tham gia Bảo hiểm xã hội): 250 người. 

– Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 350 người. 

– Trẻ em và người đang điều trị covid 19 (F0), cách ly y tế (F1): 1.000 

người. 

– Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) 

và một số đối tương đặc thù: 600 người. 

– Hộ kinh doanh cá thể: 600 hộ. 
 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

– Hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 bị giảm thu 

nhập, mất việc, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu 

trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị, cách ly. 

– Việc hỗ trợ đảm bảo “đúng, đủ, kịp thời”, không bỏ sót đối tượng; thực 

hiện công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. 

– Người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đều được 

cung cấp thông tin, hướng dẫn về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với 

người sử dụng lao động, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh 

nghiệp và người dân về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19, tạo sự đồng thuận, thống nhất hành động của cả hệ thống 

chính trị, cộng đồng xã hội trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

1.1. Nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người 

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

các văn bản hướng dẫn và Kế hoạch của tỉnh về triển khai thực hiện một số biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổ chức tuyên truyền 

trên hệ thống loa truyền thanh khu dân cư; các hình thức thông tin lưu động;... 

đặc biệt chú ý đến khu vực tập trung nhiều công nhân, người lao động, trung tâm 

thương mại, chợ dân sinh,...  

1.2. Cơ quan trủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin; cơ quan phối hợp: các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; UBND các các xã, phường và các đơn vị 

liên quan; Liên đoàn Lao động thị xã. 
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1.3. Thời gian thực hiện: Từ khi Kế hoạch được ban hành cho đến khi 

thực hiện xong chính sách hỗ trợ. 

2. Rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng được hỗ trợ 

2.1. Nội dung: Lập danh sách đối tượng hỗ trợ: 

Việc tổng hợp danh sách phải căn cứ vào thực trạng tại địa phương, 

hướng dẫn của các ngành. Vận động người đề nghị hỗ trợ phải trung thực trong 

việc khai báo kết hợp với xác minh để đảm bảo tính chính xác của thông tin thu 

thập. Việc xác định đối tượng phải đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, điều 

kiện được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

2.2. Cơ quan chủ trì, phối hợp: UBND các xã, phường; Chi Cục thuế khu 

vực Phước Long-Bù Gia Mập – Phú Riềng; doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch 

Covid-19. 

2.3. Tiến độ thực hiện: Theo tình hình thực tế, đảm bảo không quá 05 

ngày làm việc kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành văn bản thực hiện cách 

ly, giãn cách xã hội. 

3. Thẩm định, phê duyệt danh sách hỗ trợ 

3.1. Nội dung: Cơ quan được giao nhiệm vụ sau khi rà soát, đối chiếu hồ 

sơ, báo cáo kết quả thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách 

hỗ trợ.  

- Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì có quyền yêu cầu các đơn vị 

liên quan xác minh nội dung thuộc lĩnh vực quản lý. Việc lấy ý kiến có thể thực 

hiện bằng hình thức họp hoặc bằng văn bản. Trong thời gian tối đa 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, các đơn vị liên quan phải phản hồi bằng 

văn bản đối với các nội dung đề nghị xác minh, làm rõ. 

- Danh sách phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phải niêm yết công khai tại 

trụ sở UBND các xã, phường, doanh nghiệp; thông báo trên hệ thống loa truyền 

thanh ở xã, phường và khu dân cư để người dân, người lao động được tự kiểm 

tra, giám sát lẫn nhau, đảm bảo tính khách quan, chính xác. 

3.2. Cơ quan chủ trì, phối hợp: 

- Cơ quan tham mưu: Phòng Nội vụ - LĐTB&XH thị xã; 

- Cơ quan thẩm định: UBND thị xã; 

- Cơ quan phê duyệt:  UBND tỉnh. 

3.3. Tiến độ thực hiện: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản 

đề xuất. 

Việc thẩm định, phê duyệt danh sách thực hiện thành nhiều đợt, thực hiện 

trên cơ sở phát sinh thực tế; thực hiện tổng hợp, phê duyệt 02-03 ngày/lần; đảm 

bảo người dân nhận tiền hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời (không chờ số lượng nhiều 

mới tổng hợp). 
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4. Chi hỗ trợ 

4.1. Đối với người lao động, hộ kinh doanh, người điều trị (F0) hoặc cách 

ly y tế (F1) (bao gồm trẻ em): 

– Cơ quan chủ trì chi trả: Phòng Nội vụ - LĐTB&XH. 

Căn cứ vào các biện pháp phòng, chống dịch thực tế tại từng thời điểm, 

trên cơ sở danh sách được phê duyệt hỗ trợ, Phòng Nội vụ - LĐTB&XH chịu 

trách nhiệm chi hỗ trợ, báo cáo thanh quyết toán với Phòng Tài chính – Kế 

hoạch. 

– Phương thức chi hỗ trợ: 

+ Đối với người lao động, hộ kinh doanh: Chi hỗ trợ qua hệ thống ngân 

hàng đối với người lao động có tài khoản ngân hàng (được tổng hợp trong danh 

sách phê duyệt) hoặc chi hỗ trợ qua bưu điện (đối với người lao động không có 

tài khoản ngân hàng). 

+ Đối với người điều trị (F0), cách ly y tế (F1) (bao gồm trẻ em): Giao 

Phòng Nội vụ - LĐTB&XH phối hợp với Trung tâm y tế thị xã, Ban CHQS thị 

xã chi hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng trong thời gian cách ly tập trung, điều trị 

bệnh (Lưu ý: hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, không hỗ trợ bằng hiện vật). 

4.2. Tiến độ thực hiện: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành 

quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ. 

4.3. Đối với các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quy định trước 

ngày kế hoạch này được ban hành (từ ngày 27/4/2021 – 07/7/2021) : Giao 

UBND các xã, phường khẩn trương tổng hợp, rà soát gửi về UBND thị xã 

(thông qua phòng Nội vụ - LĐTBXH) thẩm định hồ sơ tham mưu UBND thị xã 

trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy trình hướng dẫn, đảm bảo chi trả đợt đầu 

tiên cho các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ chậm nhất ngày 19/7/2021, 

hoàn thành việc chi hỗ trợ trước ngày 30/7/2021. 

5. Kiểm tra, giám sát 

5.1. Nội dung 

– Thành lập Đoàn giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 

viên; xây dựng kế hoạch giám sát: căn cứ trên kế hoạch chi hỗ trợ đối với từng 

chính sách, Trưởng đoàn giám sát chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt Kế hoạch 

giám sát, nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần. 

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện từ khâu xây 

dựng Kế hoạch; lập, phê duyệt, thẩm định danh sách; tổ chức chi hỗ trợ để đảm 

bảo việc chi hỗ trợ đúng mục tiêu, đúng nguyên tắc nhằm thực hiện chính sách 

hỗ trợ có hiệu quả. 

5.2. Cơ quan chủ trì, phối hợp: Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thị xã, Liên 

đoàn Lao động thị xã tổ chức giám sát. 

5.3. Tiến độ thực hiện: Từ khi ban hành kế hoạch đến khi kết thúc hỗ trợ. 
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6. Tổng hợp, báo cáo 

6.1. Nội dung: Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ cho 

đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ trong các phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã 

thường kỳ hàng tuần hoặc hằng tháng. Kịp thời hướng dẫn hoặc đề xuất cơ quan 

có thẩm quyền các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong 

quá trình tổ chức thực hiện. 

6.2. Tiến độ thực hiện: Định kỳ hàng tuần cho đến khi kết thúc chi trả hỗ 

trợ. 

6.3. Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ - LĐTB&XH; cơ quan phối hợp: Các 

phòng, ban, ngành, UBND xã, phường. 

(Kèm bảng tổng hợp trình tự, nhiệm vụ thực hiện) 
 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

– Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, Tỉnh và cân đối từ ngân sách 

địa phương, cụ thể chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa 

phương (bao gồm cả thị xã và các xã, phường) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa 

phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện. 

– Tổng nguồn kinh phí dự kiến chi hỗ trợ  khoảng 6.392.250.000 đồng; 

trong đó: 

+ Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 

lương: 250 người, với số tiền là 463.750.000đ. 

+ Người lao động ngừng làm việc (Lao động làm việc theo hợp đồng có 

tham gia Bảo hiểm xã hội): 250 người, với số tiền là 250.000.000đ. 

+ Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 350 người, với số tiền là 

1.298.500.000đ. 

+ Trẻ em và người đang điều trị covid 19, cách ly y tế: 1.000 người, với 

số tiền là 1.680.000.000đ. 

+ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) 

và một số đối tượng đặc thù: 600 người, với số tiền là 900.000.000đ. 

+ Hộ kinh doanh cá thể: 600 hộ, với số tiền là 1.800.000.000đ. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ - LĐTB&XH 

– Chủ trì triển khai thực hiện và hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện các nội dung quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 12, Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19. 
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– Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được phân 

công theo Mục II của Kế hoạch này; 

– Tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát, tổng hợp những vấn đề phát sinh, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để tham mưu UBND thị xã báo 

cáo Sở LĐTB&XH cho ý kiến chỉ đạo. 

– Tham mưu UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về 

UBND tỉnh, Sở Lao động – TB&XH khi có yêu cầu và theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã 

trong việc cân đối ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và 

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

– Hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

– Phối hợp với Phòng Nội vụ - LĐTB&XH bố trí nguồn kinh phí chi trả 

phí dịch vụ bưu điện theo quy định. 

3. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã 

 Tổ chức triển khai thực hiện cho vay theo quy định của Thủ tướng Chính 

phủ và hướng dẫn của Ngân hàng CSXH – Chi nhánh tỉnh Bình Phước. 

4. Bảo hiểm xã hội thị xã 

– Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quy trình, thủ tục chính 

sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chính sách 

tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Mục 

II, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; 

– Chủ trì xác định danh sách các đối tượng được hưởng chế độ quy định 

tại khoản 1, khoản 2, Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý thu hoặc được Bảo hiểm xã hội tỉnh 

phân cấp xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ quy 

định tại khoản 1, khoản 2, Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ do Bảo hiểm xã hội thị xã thu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các 

đơn vị sử dụng lao động. 

– Xác nhận danh sách người lao động tham gia BHXH để thực hiện các 

thủ tục đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II 

của Nghị quyết số 68/NQ-CP. 

– Tổng hợp, thống kê và báo cáo UBND thị xã (thông qua Phòng Nội vụ - 

LĐTB&XH) số liệu giải quyết chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp và chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 

trước ngày 05 hàng tháng cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch 

Covid-19. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin 
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Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung có liên quan 

đến Nghị quyết số 68/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và nội dung Kế 

hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn thị xã được biết. 

6. Chi cục Thuế khu vực Phước Long – Bù Gia Mập – Phú Riềng 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thẩm định danh 

sách hộ kinh doanh đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo quy định; tổng hợp, lập danh 

sách, tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ. 

7. Trung tâm Y tế thị xã 

Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS thị xã lập danh sách các đối tượng đang 

điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly là F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính 

sách, tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ. 

8. Các phòng, ban, ngành liên quan 

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện tốt các chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 trên địa bàn thị xã theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ. 

9. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức đoàn thể chính 

trị - xã hội 

– Tham gia phổ biến, phối hợp triển khai và giám sát thực hiện Kế hoạch 

này. 

– UBMTTQ Việt Nam thị xã chủ trì giám sát việc thực hiện các chính 

sách. 

10. Đề nghị Liên đoàn Lao động thị xã 

– Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến người sử dụng lao động, người lao 

động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện 

hỗ trợ nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất để được nhận hỗ trợ, giảm bớt khó 

khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19. 

– Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến hỗ trợ người 

lao động. 

11. UBND các xã, phường 

– Căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chí, trình tự thủ tục thực hiện theo Kế 

hoạch này. 

– Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện 

chính sách hỗ trợ trên địa bàn theo đúng quy định. Tập trung chỉ đạo thực hiện 

và hoàn thành công tác hỗ trợ theo Kế hoạch của UBND thị xã. 
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– Tiến hành thống kê, rà soát, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện 

hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức hưởng, công khai, minh bạch, không để xảy 

ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn. Danh sách gửi về UBND thị xã 

(qua Phòng Nội vụ - LĐTB&XH) thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND 

các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về các vấn đề sai sót trên 

địa bàn. 

– Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, 

hướng dẫn, uốn nắn, khắc phục những thiếu sót tại địa phương. Kịp thời giải 

quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến việc thực hiện 

các chính sách này, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. 
 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người 

lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; UBND thị xã yêu cầu các đơn vị 

liên quan, UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm 

bảo hiệu quả, chất lượng và đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:         KT. CHỦ TỊCH 

- UBND tỉnh;                    PHÓ CHỦ TỊCH 

- Sở LĐTBXH; 

- TT TU, HĐND thị xã; 

-  CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Các CQ, BN, ĐT thị xã;  

- UBND các xã, phường; 

- Các doanh nghiệp,  

 CSSXKD trên địa bàn;                                                                   Nguyễn Văn Dũng 

- LĐVP; CVVP; 

- Lưu VT.                                                                                      
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	Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long<ubnd.txpl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-07-15T16:13:40+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
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