
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:               /SKHĐT-XH                       Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng    năm 2021 

V/v Rà soát số lượng người lao động 

trong các doanh nghiệp gặp khó khăn 

do dịch bệnh Covid-19 

 

 Kính gửi:  

- Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam  

  – Chi nhánh tại Vũng Tàu; 

- Các Hiệp hội doanh nghiệp. 

 

 

Ngày 18/9/2021, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có 

Thông báo kết luận số 697/TB-TTCH tại buổi làm việc với Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện; trong đó có giao Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội chủ trì, cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các Hiệp hội 

doanh nghiệp và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại Vũng 

Tàu rà soát số lượng người lao động trong các doanh nghiệp gặp khó khăn đề xuất 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét. 

Để có cơ sở tổng hợp số lượng người lao động trong các doanh nghiệp gặp 

khó khăn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Phòng Thương mại Công nghiệp Việt 

Nam – Chi nhánh tại Vũng Tàu, các Hiệp hội doanh nghiệp rà soát số lượng người 

lao động trong các doanh nghiệp gặp khó khăn và những khó khăn vướng mắc liên 

quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và đề xuất giải pháp 

gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp đề xuất Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét.  

Trong quá trình tổng hợp, nếu có các phát sinh vướng mắc liên quan đến việc 

thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu 

tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt 

Nam – Chi nhánh tại Vũng Tàu, các Hiệp hội doanh nghiệp./. 

(Đính kèm Thông báo kết luận số 697/TB-TTCH ngày 18/9/2021 của Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) 

 

Nơi nhận:             KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở LĐ-TB&XH; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng: ĐT, DN; 

- Lưu: VT, XH.  

           Nguyễn Tấn Cường 
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