
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TTr-UBND TP. Hải Dương, ngày     tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 

cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

                     Kính gửi: - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương;
- Sở Lao động  Thương binh và Xã hội.

Căn cứ 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; Kế hoạch số 
2680/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi sau khi thông báo công khai, tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm 
định chính xác về đối tượng và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết 
định số 23/2021/QĐ-TTg; UBND thành phố Hải Dương kính trình Chủ tịch 
UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ như sau:

1.Tổng số đối tượng người lao động ngừng việc đề nghị hỗ trợ: 03 người; tổng 
số kinh phí hỗ trợ: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng).

(Có danh sách chi tiết kèm theo)
Tổng cộng kinh phí đề nghị hỗ trợ : 3.000.000 đồng

(Bằng chữ: Ba triệu đồng)
Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- CT, PCT UBND TP (bà Hà);
- Lưu: VT, LĐTBXH.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thu Hà
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