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Dự thảo mở cửa TP.HCM cùng giấy thông hành vaccine
điện tử

Nhằm hướng đến mục tiêu kiểm soát dịch bệnh COVID-19, phục
hồi kinh tế sau đại dịch, tạo công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã
hội cho mọi người dân, Ủy ban nhân dân TP HCM đã dự thảo về
Kế hoạch phục hồi kinh tế. Trong đó, dự định sẽ mở cửa TP
HCM cùng với việc cấp Giấy thông hành vaccine. 
→ Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Bộ Y tế có hướng dẫn mới nhất về việc: Cha mẹ được đi
cùng trẻ đến cơ sở y tế điều trị COVID-19

Trong thời gian qua, dù Bộ Y tế có hướng dẫn về cách ly với trẻ
em là F1, F2 nhưng nhiều tỉnh thành vẫn thực hiện không đúng
quy định. Ngày 25/8/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số
7020/BYT-MT về cách ly phòng, chống Covid-19 đối với trẻ em
gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố. 
→ Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Người dân TP Hồ Chí Minh có được hưởng cả 2 chính sách
hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 không?

Để giải đáp được câu hỏi này, cần căn cứ vào Công văn
2512/UBND-VX của UBND TP Hồ Chí Minh về việc triển khai
chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp
khó khăn do dịch COVID-19. 
→ Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Những vi phạm liên quan đến Covid-19 và mức phạt người
dân cần lưu ý

Công ty luật PL&Partners xin giới thiệu những vi phạm liên quan
đến COVID-19 và mức phạt cụ thể mà người dân cần biết và chú
ý.
→ Xem chi tiết TẠI ĐÂY

03 nhóm doanh nghiệp được giảm giá tiền điện do Covid
đợt 5

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đang duy trì hoạt động sản xuất,
nhưng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Nên chính phủ đã ra quyết định thêm 1 số doanh nghiệp được
giảm giá tiền điện trong đợt 5. 
→ Xem chi tiết TẠI ĐÂY
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