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     Kính gửi:  

- Các phòng: Lao động - TB&XH, Tài chính - Kế 

hoạch, Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; 

- Bảo hiểm Xã hội huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;  

Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp; Văn bản số 2067/SLĐTBXH-LĐVL ngày 24/9/2021 của Sở Lao động - 

TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền các chính sách hỗ trợ theo Nghị 

quyết số 116/NQ - CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, UBND 

huyện Tam Dương yêu cầu các phòng: Lao động - TB&XH, Tài chính - Kế 

hoạch, Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện và 

UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Lao động - TB&XH huyện 

Tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ - CP 

và Quyết định số 28/2021/QĐ - TTg đến người sử dụng lao động, người lao động 

trên địa bàn quản lý để người sử dụng lao động, người lao động biết, tiếp cận 

chính sách. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ quan liên quan kiểm 

tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử 

dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

theo Nghị quyết số 116/NQ - CP và Quyết định số 28/2021/QĐ - TTg của Thủ 

tướng Chính phủ.  

2. Bảo hiểm Xã hội huyện 

- Là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng 

lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo 

quy định tại Nghị quyết số 116/NQ - CP và Quyết định số 28/2021/QĐ - TTg của 

Thủ tướng Chính phủ; 

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, 

hướng dẫn người lao động, người sử dụng lao động quy trình, thủ tục hồ sơ, mẫu 

biểu, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ của người lao 

động, người sử dụng lao động dúng quy định với phương châm đơn giản, thuận 



tiện, chính xác, đúng đối tượng; Thực hiện giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% 

quỹ tiền lương hàng tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia 

Bảo hiểm thất nghiệp ( Thời gian thực hiện giảm đóng từ 01/10/2021 đến hết 

ngày 30/09/2022) 

- Tổ chức chi trả bằng tiền cho người lao động theo đúng quy định, đảm 

bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác đúng đối tượng, đúng mức hưởng. Khuyến 

khích, tuyên truyền người lao động nhận tiền qua tài khoản cá nhân của người lao 

động; 

 - Phối hợp với phòng Văn hóa & TT, Trung tâm Văn hóa - TT - TT huyện, 

các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chính sách hỗ trợ người lao 

động theo Nghị quyết số 116/NQ - CP và Quyết định số 28/2021/QĐ - TTg của 

Thủ tướng Chính phủ; 

- Hàng tháng (trước ngày 20) tổng hợp báo cáo kết quả triền khai thực hiện 

và những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện về UBND huyện 

hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa -TT-TT huyện: 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tuyên truyền phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa 

nhân văn của chính sách hỗ trợ, nội dung, trình tự, thủ tục trên cổng thông tin giao 

tiếp điện tử, trên đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn để người lao động và người 

sử dụng lao động nắm rõ, sớm tiếp cận và thực hiện hồ sơ, thủ tục để được thụ 

hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ - CP và Quyết định số 

28/2021/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ (có Nghị quyết Nghị quyết số 

116/NQ - CP và Quyết định số 28/2021/QĐ - TTg và các file phát thanh tuyên 
truyền kèm theo).  

4. UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, về mục đích ý 

nghĩa chính sách nội dung, hồ sơ, trình tự thủ tục để hướng dẫn chính sách hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 116/NQ - CP và Quyết định số 28/2021/QĐ - TTg của Thủ 

tướng Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống truyền 

thanh cơ sở tại các thôn, xóm, tổ dân phố, tối thiểu 02 lần/ ngày vào các khung 

giờ cố định để người lao động đang sinh sống trên địa bàn có thời gian bảo lưu 

bảo hiểm thất nghiệp  được tiếp cận và thực hiện các thủ tục, trình tự để thụ 

hưởng chính sách.  

UBND huyện Tam Dương yêu cầu các phòng, đơn vị có liên quan, UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, kịp thời./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch & các PCTUBND huyện; 

- CPVP HĐND-UBND huyện; 

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
Lê Xuân Bình 
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