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Số:        /UBND-TBXH 

V/v trả lời đường dây nóng người 

dân ở 334 lê hồng phong, P3. 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phường 3, ngày      tháng 10 năm 2021 

 
Kính gửi:  - Sở lao động thương binh xã hội Tỉnh BRVT 

- Ban tiếp công dân thành phố Vũng Tàu 

    - Phòng lao động thương binh xã hội TPVT 

 

Ngày 5/10/2021, UBND phường 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân 

bà Đặng Thị Hà Phương, địa chỉ hẻm 334 Lê Hồng Phong: “ Theo công văn của 

chính phủ người lao động được hưởng trợ cấp do ảnh hưởng dịch covid. Tôi bán hàng 

rong và thất nghiệp 3 tháng nay do ảnh hưởng của dịch. Tôi đã nộp đơn, gửi tổ trưởng 

khu phố nhưng bị từ chối và nói rằng chưa đủ điều kiện để nộp lên UBND Phường 3, 

TPVT. Mong chính quyền giúp đỡ hỗ trợ kịp thời để tôi nhận trợ cấp theo công văn 

mà chính phủ đã ban hành”. UBND phường 3 báo cáo như sau: 

Qua xác minh từ khu phố bà Đặng Thị Hà Phương có làm đơn hỗ trợ thất nghiệp 

cho tổ trưởng, trong đơn bà Đặng Thị Hà Phương tạm trú trên địa bàn từ tháng 7 đến 

nay được 4 tháng chưa đủ điều kiện hỗ trợ. Theo quyết định 2258/QĐ-UBND của Ủy 

ban nhân dân Tỉnh BRVT thì làm đơn trợ cấp theo nghị quyết 68 phải tạm trú trên địa 

bàn trước ngày 1/5/2021. Tuy nhiên, vào ngày 24/9/2021 phường xã có họp với 

Thành ủy và phòng lao động TPVT, nếu người lao động có tạm trú sau ngày 1/5/2021 

mà trước ngày 1/5/2021 có tạm trú trên địa bàn TP. Vũng Tàu thì đến khu vực đó xác 

nhận thì sẽ được hỗ trợ theo nghị quyết 68. Tổ trưởng tổ dân phố đã hướng dẫn bà 

Đặng Thị Hà Phương đến nơi tạm trú lúc trước xác nhận có sinh sống trên địa bàn 

TPVT thì sẽ nhận hồ sơ./. 

Trên là báo cáo của UBND phường 3 về việc phản ánh của người dân qua 

đường dây nóng để Ban tiếp công dân thành phố Vũng Tàu được biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi 

- TTr Đảng Ủy phường 3; 

- Lưu: ĐT, VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                 

 

 

 

Diệp Bảo Hưng 
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