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 HUYỆN CAO LỘC 
 

Số:         /UBND-NHCSXH 
V/v triển khai thực hiện chính sách 

cho vay trả lương ngừng việc, trả 

lương phục hồi sản xuất kinh doanh 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày       tháng 7 năm 2021                        

   

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lộc; 

- Các tổ chức Chính trị xã hội cấp huyện; 

- Phòng Lao động, TB, XH-DT, Phòng Văn hóa & Thông         

tin, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Giáo dục & Đào tạo, 

Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lộc; Chi cục thuế huyện; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở giáo dục tư thục, hộ 

kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn 

huyện. 

 

    

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực 

hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19; Công văn số 951/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp thực hiện chính sách cho vay trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Để kịp thời triển khai chính sách cho 

vay người sử dụng lao động để trả trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản 

xuất đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lộc, các tổ chức 

Chính trị xã hội cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến 

chính sách đến các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động được 

biết và tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt chức năng giám sát quá trình thực hiện 

chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch. 

2. UBND huyện giao các phòng: Lao động TB, XH-DT, Kinh tế hạ tầng, 

Giáo dục& Đào tạo, Chi cục thuế theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp 

chặt chẽ với NHCSXH huyện trong quá trình triển khai cho vay, nắm bắt tình 

hình sử dụng lao động và nhu cầu vay vốn tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc 

thẩm quyền quản lý, cung cấp thông tin cho NHCSXH huyện để làm cơ sở rà 

soát, kiểm tra, xác định đối tượng triển khai cho vay kịp thời đến người sử dụng 

lao động bị ảnh hưởng bời đại dịch Covid-19. Trung tâm Văn hóa, thể thao và 

truyền thông tăng cường đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân biết và thực hiện. 



3. Giao Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tham mưu 

triển khai thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn huyện theo đúng quy định. 

Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để nắm bắt thông tin, tiếp cận, 

hướng dẫn người sử dụng lao động có nhu cầu thiết lập hồ sơ vay vốn thuận lợi, 

nhanh chóng. Tổng hợp, báo cáo kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện chính sách, báo cáo Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo 

tháo gỡ kịp thời. 

4. Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện xác nhận kịp thời Danh sách lao động 

đang tham gia bảo hiểm xã hội (theo mẫu số 13a, 13b, 13c ban hành kèm theo 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) theo đề nghị của người sử dụng lao động để làm 

cơ sở vay vốn tại NHCSXH. 

5. Đề nghị người sử dụng lao động trên địa bàn huyện (doanh nghiệp, hợp 

tác xã, cơ sở giáo dục tư thục, hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động) 

nghiên cứu kỹ các quy định tại Chương X, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nếu đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và 

có nhu cầu vay vốn thì liên hệ trực tiếp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện (số điện thoại 025 3861288) để được hướng dẫn chi tiết. 

UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lộc, các 

tổ chức Chính trị xã hội cấp huyện, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở giáo dục tư thục, 

hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động phối hợp triển khai và yêu cầu các 

phòng, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu VT. 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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