
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 Khánh Hòa, ngày 08 tháng 5 năm 2020 

V/v tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 42/NQ-

CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định 

số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của  

Thủ tướng Chính phủ 

  

 

 

Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

       

  

Căn cứ Công văn số 933/SLĐTBXH-KHTC ngày 28/4/2020 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại địch Covid-19; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19. Đây là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà 

nước, có ý nghĩa quan trọng nhằm hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung, nguyên tắc, chính sách, điều kiện, hồ 

sơ, thủ tục nhận hỗ trợ... theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của 

Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-

19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 đến người dân và doanh nghiệp. Xem nội dung các văn bản 

tại địa chỉ: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199759; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-15-

2020-QD-TTg-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-COVID19-

441047.aspx. 

- Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và về ổn định, khôi phục sản xuất, 

kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống người dân; những nghĩa 
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cử cao đẹp, những hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở LĐTBXH (VBĐT);  

- Sở Y tế (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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