
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:            /STTTT-TTBCXB 
V/v tuyên truyền thực hiện 

 Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 

của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Báo Hà Nam; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 2593/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Sở Thông tin 

và Truyền thông đề nghị: 

1. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; Ban Quản lý 

các khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài Truyền 

thanh cấp huyện 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 116/NQ-CP 

ngày 30/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

(có văn bản gửi kèm). 

- Tuyên truyền về đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ bằng tiền cho người lao 

động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm góp 

phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống; tuyên truyền 

về đối tượng áp dụng, mức giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử 

dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố  

Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã 

tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố. 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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