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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày     tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các phòng: LĐ-TB&XH, Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa – TT; 

- Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định- Mỹ Lộc; 

- Bảo hiểm xã hội huyện, Ngân hàng CSXH huyện; 

- Trung tâm VH-TT-TT;      

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn. 

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Quyết 

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

bản chỉ đạo của tỉnh; hướng dẫn của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, UBND huyện đã ban 

hành văn bản số 1439/UBND-LĐTBXH ngày 05/5/2020 về việc triển khai thực 

hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn số 71/HD- LĐTBXH hướng dẫn triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 42, Quyết định 15; tổ chức Hội nghị trực tuyến tới các xã, 

thị trấn với thành phần mở rộng đến Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng các ban ngành, 

đoàn thể; Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện, các xã, thị 

trấn tập trung tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 42, Quyết định 15, công văn 1439, 

hướng dẫn 71 trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện, xã, thị trấn. 

Tuy nhiên đến ngày 25/5/2020 toàn huyện mới hoàn thiện danh sách 4 diện 

đối tượng (người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trong đó  02 diện 

đối tượng người có công, bảo trợ xã hội đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt); 

nhóm đối tượng lao động tự do (chương IV Quyết định 15) hiện nay mới có 69 hồ 

sơ nộp về xã; nhóm đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 

hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo quy 

định tại Chương III Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg) có 10 hồ sơ. Các xã, thị trấn 

đang tiến hành công khai hóa và thực hiện thẩm định trước khi gửi về UBND 

huyện để trình UBND tỉnh phê duyệt.  

Nhóm các đối tượng là người lao động làm việc trong các Doanh nghiệp trên 

địa bàn (theo quy định tại Chương I) mặc dù UBND các cấp đã tập trung tuyên 
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truyền, Phòng Lao động – TBXH phối hợp với cơ quan BHXH huyện đã triển khai 

văn bản chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn của phòng LĐTBXH đến các doanh 

nghiệp đang đóng BHXH trên địa bàn nhưng đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp 

nào nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động của doanh nghiệp về UBND 

huyện. 

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả 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; UBND huyện yêu cầu các phòng, 

ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn tập 

trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Tài chính – kế hoạch, Chi 

cục Thuế khu vực Nam Định- Mỹ Lộc, Bảo hiểm xã hội huyện, Ngân hàng chính 

sách xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tập 

trung thực hiện tốt các nội dung tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của 

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

phủ và Văn bản số 1439/UBND-LĐTBXH ngày 05/5/2020 của UBND huyện.  

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí kịp thời 

nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định pháp luật 

hiện hành.  

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội từ 

huyện đến cơ sở thường xuyên giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị 

quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, đảm bảo công khai minh bạch, 

đúng đối tượng, đúng chế độ.  

4. Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; Triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ 

theo Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Đồng chí Bí thư Đảng 

ủy xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc triển 

khai các nội dung trên tại địa phương.  

5. Phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao 

huyện; Đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về tình hình dịch Covid19, các biện 

pháp phòng, chống dịch; Tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định để người dân và doanh nghiệp biết 

và tham gia giám sát.  

6. UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục tập trung đẩy nhanh việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, 

xác định chính xác đối tượng hỗ trợ, đảm bảo không trùng lắp và đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 
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24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thẩm định, trình UBND huyện (qua phòng 

Lao động, Thương binh và Xã hội) để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.  

- Thực hiện kịp thời việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng ngay khi 

nhận được kinh phí hỗ trợ; đảm bảo các đối tượng nhận được tiền hỗ trợ nhanh 

nhất, phát huy hiệu quả của chính sách. Trong đó, việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho 4 

nhóm đối tượng (người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối 

tượng bảo trợ xã hội) phải hoàn thành trong tháng 5/2020. Đồng chí Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc để 

chậm xét duyệt, chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng này.  

- Thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch tại cơ sở từ khi lập danh sách 

đối tượng được hỗ trợ đến khi thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ.  

Hàng ngày báo cáo tiến độ chi trả về UBND huyện (qua địa chỉ Email: 

phongldtbxhmyloc@gmail.com) để kịp thời tổng hợp báo cáo tỉnh. 

7. UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp: 

- Hoàn thiện hồ sơ theo thủ tục hành chính cho các diện đối tượng (1) Hỗ trợ 

người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng 

lương do đại dịch COVID-19; (2) Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả 

lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19; 

(3) Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19; (4) 

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại 

dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; (5) Hỗ trợ 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch 

COVID-19 theo Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Nam Định công bố danh mục thủ tục hành chính về thực hiện chính 

sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị UBND các xã, thị trấn, 

các doanh nghiệp báo cáo về UBND huyện (qua phòng LĐTB&XH) để giải quyết 

kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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