
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LÀO CAI 

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

Số:              /UBND-BBT 

V/v tiếp nhận, trả lời vướng mắc 

của người dân, doanh nghiệp trong 
quá trình triển khai Nghị quyết số 

68/NQ-CP. 

Lào Cai, ngày         tháng 7 năm 2021  

 

Kính gửi:  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;  

- Ngân hàng Chính sách xã hội. 

  

Triển khai văn bản số 5124/VPCP-TTĐT, ngày 27/7/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tiếp nhận, trả lời người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND 

tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau:  

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban biên tập Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Lào Cai làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của người 

dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 

tháng 7 năm 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, do Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tổng hợp, chuyển 

đến, báo cáo Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo xử lý; gửi kết quả xử lý đến Văn 

phòng Chính phủ để công khai trên Cổng thông tin điện tử chính phủ, đồng thời 

công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai. 

2. Các cơ quan, đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh xử lý, 

trả lời ý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi về Văn phòng 

UBND tỉnh tổng hợp, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai, tổng hợp và báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 
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Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thảo - Ban biên tập Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; điện thoại: 02143.828.966 hoặc 0979.674.818; 

email: banbientap@laocai.gov.vn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Văn phòng Chính phủ; 

- CT; PCT3; 
- CVP, PCVP3; 
- Lưu: VT, VX3, BBT1. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
 

Giàng Thị Dung 
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