
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                        

Số:         /QĐ-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày        tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Quyết định số 231/QĐ-SVHTTDL ngày 19/8/2021  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 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;  

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người 

lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-SVHTTDL ngày 19/8/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người 

lao động là Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID – 19. 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh phê duyệt số lượng đối tượng người lao động là 

Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Điều 1, Quyết định số 231/QĐ-SVHTTDL ngày 

19/8/2021: từ 08 đối tượng sang 09 đối tượng (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Quản lý Du lịch và các ông, 

bà trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                                   
- Như Điều 2; 

- Sở Tài chính; 

- Sở LĐTB&XH; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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