
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Số:        /SLĐTBXH-LĐVLGDNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Trà Vinh, ngày  29  tháng 4 năm 2020 
V/v trả lời ý kiến công dân chính 

sách hỗ trợ cho người lao động ảnh 

hưởng dịch Covid-19 

 

 

 

                    Kính gửi:    Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh. 

    

                                  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 18/BBT 

ngày 27/4/2020 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc chuyển ý 

kiến công dân hỏi về hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

Thông tin người lao động và nội dung trình bày trong Công văn số 18/BBT 

ngày 27/4/2020 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đã cung cấp không 

đầy đủ nên chưa xác định được người lao động thuộc nhóm đối tượng nào để 

hướng dẫn về chính sách hỗ trợ.  

Hiện nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có hướng dẫn thực hiện 

các chính sách hỗ trợ. Đề nghị người lao động đến UBND cấp xã nơi cư trú để 

được hướng dẫn hoặc điện thoại : 0294. 3865714 – 0939612088 gặp trực tiếp đ/c 

Đỗ Trí Tâm, Trưởng phòng  Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp (Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội ) để được hỗ trợ. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phúc đáp đến Sở Thông tin và 

Truyền thông được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, LĐVLGDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Quang Ngọc 
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