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Số 2007/SLĐTBXH-GDNN-BĐG 
V/v đề xuất hỗ trợ gạo, học nghề và giải 

quyết việc làm cho người dân gặp khó khăn 

do ảnh hưởng của dịch, bệnh covid-19. 

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

Ngày 17/8/2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 
1958/SLĐTBXH-BTXH về việc đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp 
đề xuất hỗ trợ gạo cho người dân thuộc địa bàn giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ và công dân trở về từ vùng dịch gặp khó khăn có nguy 
cơ thiếu đói. Ngày 18/8/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, tham 
mưu đề xuất UBND tỉnh trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Qua kiểm tra, đối 
chiếu số liệu của các địa phương và số liệu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, bệnh 
Covid-19 có sự chênh lệch khá lớn, nguyên nhân do thời gian tổng hợp số liệu đề xuất 
hỗ trợ gạo thực hiện quá gấp (01 ngày) nên chưa thực sự chính xác. 

 Để có căn cứ tham mưu UBND tỉnh đề xuất Chính phủ cấp gạo cho người dân có 
nguy cơ cơ thiếu đói do ảnh hưởng của dịch bệnh, bệnh Covid theo Công điện số 
1068/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ học nghề, giải 
quyết việc làm cho người dân trở về từ vùng dịch theo Thông báo số 161/TB-BCĐ 
ngày 09/8/2021 của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, 
Văn bản số 5412/UBND-VX1 ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Kết 
luận số 32-KL/TU ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các 
phòng, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát lại nhu cầu hỗ trợ gạo 
cứu đói theo Công điện số 1068/CĐ-TTg; đồng thời kết hợp rà soát nhu cầu học nghề, 
giải quyết việc làm của lao động trở về từ các địa phương (theo mẫu gửi kèm); tổng hợp 
gửi về Sở theo đúng thời gian đã quy định tại Văn bản 1958/SLĐTBXH-BTXH. Hoàn 
thành trước ngày 25/8/2021. 

2. Hướng dẫn người dân đăng ký nhu cầu học nghề, việc làm qua chính quyền địa 
phương; đồng thời đăng ký qua ứng dụng “HỖ TRỢ HỌC NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC 
LÀM CHO LAO ĐỘNG HỒI HƯƠNG DO ĐẠI DỊCH COVID-19” trên trang thông 
tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://ldtbxh.hatinh.gov.vn. 

3. Thống kê nhu cầu tuyển dụng lao động 4 tháng cuối năm 2021 và dự báo nhu 
cầu nguồn nhân lực năm 2022 tại địa phương (theo mẫu gửi kèm). 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện kịp thời các nội 
dung trên./. 

Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ Covid-19 tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Phòng LĐTBXH huyện, TP, TX; 

- Lưu: VT, LĐVL, GDNN-BDG. 
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