
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LÀO CAI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VX 
V/v triển khai Nghị quyết số 

126/NQ-CP ngày 08/10/2021  
của Chính phủ. 

Lào Cai, ngày        tháng      năm 2021 

 
 

Kính gửi:  
 - Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài 

chính; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 
 - Cục Thuế tỉnh Lào Cai; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai; 
 - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lào Cai; 

 - Ngân hàng Chinh sách xã hội chi nhánh Lào Cai; 
 - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiệ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Lào Cai, Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 126/NQ-CP của 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 

(như kính gửi) và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP (khi có hướng dẫn 

của Trung ương). 

Căn cứ nội dung văn bản, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 

quan tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; 
- Báo Lào Cai, Đài PT – TH tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, BBT, VX3. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Giàng Thị Dung 

 


		2021-10-28T15:08:07+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-28T16:21:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-28T16:21:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-28T16:21:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-28T16:22:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




