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         Nam Định, ngày      tháng 5  năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh  

tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về triển khai thực hiện 

 Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ  

 

Ngày 04 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 

các huyện, thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, 

cùng tham dự có đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Lê Đoài - PCT UBND 

tỉnh; các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, 

Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Cục 

Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân 

hàng chính sách xã hội tỉnh; Ban Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội; tại điểm cầu các huyện, thành phố tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư 

Huyện ủy, Thành ủy Nam Định; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Lãnh 

đạo các phòng, ban liên quan. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận: 

Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực 

kinh tế xã hội, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; nhằm chia sẻ khó khăn, 

đảm bảo cuộc sống của nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-

CP ngày 09/4/2020; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19, đây là một chủ trương chính sách lớn, nhân văn của 

Đảng và Nhà nước, với diện đối tượng rộng, lớn nhất từ trước tới nay. Để triển 

khai kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo 

đúng đối tượng, đúng chế độ, không để xảy ra trục lợi chính sách, phát huy hiệu 

quả của chính sách; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, 

thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 



 

 

1. Đề nghị các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy quán triệt, lãnh đạo, 

chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để triển khai thực hiện chính sách hỗ 

trợ. Chỉ đạo đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị 

trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm và đúng Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết 

định 15/2020/QĐ-TTg đảm bảo công khai minh bạch, kịp thời, chính xác. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ, trình tự thủ tục theo quy 

định đến từng thôn, xóm, tổ dân phố và toàn thể nhân dân để người dân biết, 

tham gia thụ hưởng chính sách (nếu thuộc đối tượng được hỗ trợ) và tham gia 

giám sát.  

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn giải đáp cho các 

đơn vị trực thuộc, đơn vị ngành dọc cấp dưới triển khai thực hiện trình tự thủ tục 

hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 

và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ để 

chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND cấp huyện, xã. 

3. Rà soát, phân loại kỹ các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, đảm 

bảo chính xác, không trùng lắp đối tượng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ  

trợ theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. Riêng các nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, đối 

tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo; các huyện, thành phố, các xã, 

phường, thị trấn thực hiện ngay việc rà soát, đối chiếu, thẩm định, trình UBND 

tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội), hoàn thành trước ngày 

10/5/2020.  

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn chịu 

trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thực hiện công khai minh 

bạch với sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội 

các cấp và nhân dân ngay từ đầu. 

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, các ngành có liên 

quan, các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; 

không để xảy ra trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; 

trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm đề xuất chuyển cơ quan thanh tra, 

điều tra xử lý theo đúng quy định. 

6. Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thành phố về nguồn kinh phí thực 

hiện chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ. Căn cứ các quy định hiện hành tham mưu về trình tự 

thủ tục quản lý điều hành ngân sách để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chính 

sách hỗ trợ. 



 

 

7. Về trình tự thủ tục: Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ 

đạo việc thẩm định hồ sơ, trực tiếp ký tờ trình đề nghị hỗ trợ (gồm danh sách đối 

tượng và kinh phí hỗ trợ) gửi UBND tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội, Sở Tài chính); Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình UBND 

tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng hỗ trợ; Giám đốc Sở 

Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định kinh phí hỗ trợ.   

8. Chế độ báo cáo: 

- Trước 16h00, hàng ngày, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng 

Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo tiến độ thực hiện, các khó khăn vướng 

mắc gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, giải quyết kịp thời các 

khó khăn vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Trước 16h00, thứ Tư hàng tuần, UBND các huyện, thành phố báo cáo 

kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc gửi UBND tỉnh (qua Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh). 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh trước 16h00, thứ Năm hàng tuần.   

Căn cứ nội dung Thông báo này, các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố 

tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh; (để b/c) 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban XD Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Cục Thuế, NHNN CN tỉnh, BHXH tỉnh;  

NHCSXH tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7, VP6, VP2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Kha 
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