
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /UBND-VP2 

V/v tập trung thực hiện các chính sách 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn  

do đại dịch Covid-19 

 

Nam Định, ngày       tháng  4  năm 2020 

 

 

  Kính gửi:  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các 

biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 

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

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy: 

1. Quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo 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. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tập 

trung hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, tổ chức thẩm định, tổng hợp 

danh sách, bảo đảm kịp thời, công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ 

chính sách; không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách. Chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu báo cáo. 

Hình thức công khai trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn và niêm yết 

công khai danh sách tất cả các đối tượng được đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ 

tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố và 

tại doanh nghiệp để nhân dân, người lao động, đoàn thể giám sát. Thời gian 

công khai theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và các quy định có liên quan. 

3. Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp 

huyện, cấp xã phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền về chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho người lao động, hộ gia đình 

gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tham gia giám sát việc 

thực hiện chính sách hỗ trợ, bảo đảm công khai minh bạch, đúng đối tượng; đấu 

tranh với các biểu hiện tiêu cực, không công khai minh bạch và các biểu hiện lợi 

dụng, trục lợi chính sách. 
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Đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 

chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đạt kết 

quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c) 

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

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; (để phối hợp chỉ đạo) 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7, VP2. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Phạm Đình Nghị 
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