
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /UBND-VP2 

V/v triển khai thực hiện các chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

 

Nam Định, ngày       tháng  7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố Nam Định. 

 

Thực hiện Nghị quyết 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 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 68/NQ-CP); Quyết định 

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 (sau đây gọi tắt là Quyết định 

23/2021/QĐ-TTg). UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố Nam Định tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 68/NQ-CP, 

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác. 

2. Rà soát kỹ đối tượng được thụ hưởng chính sách, tránh trùng, đảm bảo 

nguyên tắc, nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và điều kiện được hỗ trợ 

theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình 

thực hiện ở địa phương, đơn vị; không để lợi dụng trục lợi chính sách; xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). 

3. Về các chính sách hỗ trợ. 

3.1. Các chính sách quy định tại Chương I, II, III tại Quyết định 

23/2021/QĐ- TTg 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị 

liên quan theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách, 

đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp và pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động. 

3.2. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động, nghỉ việc không hưởng lương (Chương IV Quyết định 23/2021/QĐ-TTg) 

và chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc (Chương V Quyết định 

23/2021/QĐ-TTg). 

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm thông báo tới các 

doanh nghiệp trong các khu công nghiệp về chính sách hỗ trợ người lao động 

theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. 
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- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ 

của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục trên 

địa bàn (bao gồm cả trong và ngoài khu, cụm công nghiệp); tổ chức thẩm định, 

trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội). 

3.3. Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng 

không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chương VI Quyết định 

23/2021/QĐ-TTg) 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở 

giáo dục và tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh. 

3.4. Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19 

(Chương VII Quyết định 23/2021/QĐ-TTg) 

- Đối với các trường hợp (F0, F1) đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ 

sở cách ly:  

+ Sở Y tế chỉ đạo, lập danh sách các trường hợp F0, F1 (đối với các sơ sở 

y tế); thẩm định, trình UBND tỉnh. 

+ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh lập danh sách các trường hợp F1 (đối với cơ sở 

cách ly, bao gồm cả các cơ sở cách ly tại các huyện), gửi Sở Y tế thẩm định, 

trình UBND tỉnh. 

- Đối với các trường hợp (F0, F1) đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly: 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Thẩm định, tổng hợp danh sách trình 

UBND tỉnh (qua Sở Y tế). 

3.5. Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động 

là hướng dẫn viên du lịch (Chương VIII Quyết định 23/2021/QĐ-TTg) 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, lập 

danh sách và thẩm định, trình UBND tỉnh. 

3.6. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh (Chương IX Quyết định 

23/2021/QĐ-TTg). 

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các xã, 

phường, thị trấn tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, xác nhận việc tạm ngừng 

kinh doanh của các hộ kinh doanh theo đúng Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (áp 

dụng đối với các hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh để thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) 

và niêm yết công khai theo quy định; tổng hợp, gửi danh sách đến Chi Cục Thuế 

tổ chức thẩm định, báo cáo UBND các huyện, thành phố. 

- UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp, thẩm định, trình UBND 

tỉnh (qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) 
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3.7. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng 

việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động (Chương X Quyết định 

23/2021/QĐ-TTg). 

Ngân hành Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nam Định tổ chức hướng 

dẫn, triển khai thực hiện chính sách theo đúng quy định tại Quyết định 

23/2021/QĐ-TTg và hướng dẫn của Ngân hành Chính sách xã hội Việt Nam. 

3.8. Chính sách hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động (lao động tự do) theo Mục 12, phần II, Nghị quyết 68/NQ-CP 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 

tham mưu UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ, hoàn thành trước ngày 20/7/2021. 

4. Trách nhiệm của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố. 

4.1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương, 

cơ quan về trình tự, thủ tục để thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định; 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá 

trình tổ chức thực hiện.  

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành Lao 

động Thương binh và Xã hội. Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát quá trình 

triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề 

thuộc thẩm quyền giải quyết. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các huyện, thành phố (đối với các 

Mục 3.2 và 3.6 nêu trên) thẩm định, tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy nhanh các thủ tục giải 

quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. 

4.2. UBND các huyện và thành phố Nam Định:  

- Tổ chức triển khai ngay với các phòng, ban liên quan, UBND các xã, 

phường, thị trấn để quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung hỗ trợ, 

trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết 68/NQ-CP và 

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.  

- Chỉ đạo công khai danh sách tất cả các đối tượng được đề nghị hưởng 

chính sách hỗ trợ theo quy định để nhân dân, người lao động, đoàn thể giám sát. 

Thời gian công khai theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và các quy định pháp 

luật liên quan. 
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4.3. Sở Tài chính: 

- Tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, 

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và phân bổ kinh phí hỗ trợ cho từng địa phương. 

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý, sử dụng 

và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

4.4. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn cụ 

thể về thủ tục hồ sơ, tổ chức thẩm định đối với các hộ kinh doanh được hỗ trợ; 

hướng dẫn việc xác nhận doanh thu bị giảm của người sử dụng lao động được 

hỗ trợ theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu thẩm định. 

4.5. Bảo hiểm xã hội tỉnh  

Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội 

được giao tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg; đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng 

đối tượng theo quy định. 

4.6. Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

Theo nhiệm vụ được giao nêu trên, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình 

UBND tỉnh đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng đối tượng.  

4.7. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các sở, ngành 

liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tiếp nhận thủ tục 

hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Nam 

Định để phục vụ công tác hỗ trợ. 

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, 

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính 

sách hỗ trợ, trình tự thủ tục theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 

23/2021/QĐ-TTg để nhân dân biết, tham gia thụ hưởng chính sách (nếu thuộc 

đối tượng được hỗ trợ) và tham gia giám sát. 

4.9. Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm tuyên truyền, phổ biến và phối hợp triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực 

hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo 

Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật 

và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của hồ sơ và số liệu báo cáo. 

5. Chế độ báo cáo: 

- Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch, UBND các huyện và thành phố định kỳ trước 16h00 ngày 09/hàng tháng và 

19/hàng tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội) tình hình, kết quả thực hiện Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, những khó 

khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị. Giải quyết kịp thời các khó khăn vướng 

mắc theo chức năng, nhiệm vụ. 
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-  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

tình hình, kết quả thực hiện Quyết định 23/2021/QĐ-TTg định kỳ vào ngày 

10/hàng tháng và 20/hàng tháng. 

6. Đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực 

hiện nghiêm Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. 

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

chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tham gia giám 

sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 

23/2021/QĐ-TTg, đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn 

trương triển khai tổ chức 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; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh; 

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

- Như trên; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7, VP2. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Phạm Đình Nghị 

 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-07-12T07:48:18+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Chu Thị Hồng Loan<chuhongloan@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-07-12T07:49:20+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Đình Nghị<phamdinhnghi@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-07-12T07:55:05+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-07-12T07:55:13+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-07-12T07:56:01+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




