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Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn.  
 

Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để tăng cường các 

biện pháp phòng, chống và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Đối với lao động làm việc từ nước ngoài về Việt Nam: 

Tiếp tục rà soát, cập nhật phát sinh số lượng lao động đi làm việc từ nước 

ngoài về tại các xã, thị trấn. Tuyên truyền cho những lao động hết thời hạn cách ly 

theo quy định trở về địa phương phải thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K và các 

quy định của ngành Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Chi trả trợ cấp Ưu đãi người có công với cách mạng: 

- Thực hiện chi trả trợ cấp Ưu đãi cho Người có công với cách mạng: Đúng 

kỳ - đủ số tiền - đến tận tay đối tượng hưởng chế độ ưu đãi. 

- Thay đổi hình thức chi trả tập trung tại các điểm chi trả cố định bằng hình 

thức chi trả trực tiếp tại nhà đối với tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng 

ưu đãi Người có công với cách mạng. 

- Đảm bảo an toàn cho cán bộ và đối tượng; thông báo kịp thời trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về phương án, thời gian và các điều kiện đảm bảo 

việc chi trả trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. 

 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT. các PCT.UBND huyện; 
- Lưu: VT. PLĐTBXH. 
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