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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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V/v báo cáo kết quả thẩm định hồ 

sơ hộ kinh doanh đề nghị hỗ trợ do 

ảnh hưởng dịch Covid -19 

Bắc Yên, ngày 18 tháng 8 năm 2021 

 
 

 

Kính gửi: Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định 
số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 
21/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 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 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên 

báo cáo kết quả thực hiện thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 
Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

chính phủ đến ngày 16/8/2021 gồm những nội dung sau: 

1. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hộ kinh doanh: Số hồ sơ đã tiếp nhận 

của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Số hồ sơ đã thẩm định; Số hồ sơ đủ điều 
kiện đề nghị hỗ trợ; Số hồ sơ không đủ điều kiện hỗ trợ, lý do, nguyên nhân.  

2. Những khó khăn, vướng mắc  trong triển khai công tác hướng dẫn các xã, 
thị trấn, các hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc thẩm định hồ sơ hưởng chế 
độ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/202; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 Quy định về việc quy định một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động. 

Đề nghị Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên thường xuyên báo cáo 
kết quả triển khai thực hiện, đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo 

quy định gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) 
trước 10h ngày 20/8/2021 để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy (báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện Bắc Yên; 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, PLĐ. 

 

CHỦ TỊCH 

  

 
 

 
 
 

Lê Văn Kỳ 
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