
    ỦY BAN NHÂN DÂN 

      HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-LĐTBXHDT Cao Lộc, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

V/v Phối hợp triển khai thực hiện 

chính sách hỗ trợ người lao động, 

NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 

 

 

      Kính gửi:  
 

   

- Các phòng chuyên môn, các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện; 

- Chi cục Thuế huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1086/SLĐTBXH-LĐVLBHXH, ngày 13/7/2021 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19. 

Để  đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử 

dụng lạo động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, UBND huyện 

chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy 

mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời các nội dung của 

Nghị quyết số 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 (Nghị quyết số 68); Quyết định số 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 sửdụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Quyết định 

số 23) đến người lao động, người sử dụng lao động là đối tượng thụ hưởng chính 

sách thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Đồng thời rà soát, thẩm định, lập danh sách 

các đối tượng đủ điều kiện để kịp thời trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, 

phê duyệt theo phương châm đối tượng nào đã rõ thì khẩn trương thực hiện việc hỗ 

trợ ngay theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Cụ thể: 

- Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chủ trì tiếp nhận hồ 

sơ, đối với các nhóm đối tượng; Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động, nghỉ việc không hưởng lương (theo quy định tại Chương IV, Quyết định số 

23); Người lao động ngừng việc (theo quy định tại Chương V Quyết định số 23). 

Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định tổng hợp danh sách các đối tượng đủ 

điều kiện tham mưu cho UBND huyện trình UBND tỉnh thông qua (Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội) phê duyệt theo quy định. 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện (phụ trách lĩnh vực Y tế) chủ trì 

tiếp nhận hồ sơ các đối tượng trẻ em, người điều trị F0, F1 đã kết thúc điều trị, 
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hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà tổng hợp, thẩm định tham mưu 

trình UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế) (theo quy định tại Chương VII Quyết định số 

23). 

- Giao Chi cục Thuế  huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm 

định hồ sơ, các hộ kinh doanh (theo quy định tại Chương IX, Quyết định số 23) gửi 

Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc) 

rà soát, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách và 

kinh phí hỗ trợ theo quy định 

- Giao UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

+ Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện thực hiện rà 

soát và lập danh danh các nhóm đối tượng trên nếu đủ điều kiện khẩn trương trình 

các cơ quan để tổng hợp xem xét hỗ trợ kịp thời. 

+ Thực hiện rà soát, tổng hợp số người lao động không có giao kết hợp đồng 

lao động (lao động tự do, theo biểu gửi kèm) trên địa bàn thuộc các ngành nghề 

phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND huyện để thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến thời 

điểm rà soát tại các văn bản sau: Công văn số 1098/UBND-VP, ngày 06/5/2021; 

Công văn số 1160/UBND-VP, ngày 12/5/2021; Công văn số 1698/UBND-VP, ngày 

23/6/2021; Công văn số 1840/UBND-VP, ngày 08/7/2021. Trong đó phân loại số 

lượng các đối tượng theo nhóm công việc như sau: (1) Bán hàng rong; (2) Xe ôm; 

(3) Bốc vác thủ công; (4) Dịch vụ cắt tóc gội đầu nhỏ lẻ; (5) Nhóm thợ xây dựng, 

cơ khí tự do, (6) Thu gom rác phế liệu; (7) Bán vé số lưu động và các nhóm công 

việc khác theo đặc thù của từng địa bàn xã, thị trấn. 

- Đề xuất chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng trên và các đối tượng khác 

theo đặc thù của địa bàn (đối tượng, tiêu chí, mức hỗ trợ, dự kiến số lượng đối 

tượng, nhu câu kinh phí hỗ trợ). Việc đề xuất chính sách phải bám sát quy định tại 

khoản 12, Nghị quyết số 68/NQ-CP. 

- Danh sách tổng hợp số người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động và đề xuất chính sách hỗ trợ gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc) trước ngày 18/7/2021 để tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển 

khai thực hiện các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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