ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3808 /UBND-LĐTBXH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2021

V/v đôn đốc triển khai hỗ trợ người lao
động và sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị
quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- Bảo hiểm xã hội huyện;
- Chi cục thuế khu vựcTam Đảo;
- UBND các xã, thị trấn;
- Ngân hàng chính xã hội chi nhánh Tam Dương.
Thực hiện Văn bản số 8912/UBND-VX4 ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc đôn đốc triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao
động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của
Chính phủ. Để các chính sách hỗ trợ thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế,
sớm hoàn thành công tác hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. UBND huyện chỉ đạo
như sau:
1. Phòng Lao động-TB&XH.
- Phối hợp với TT Văn hóa -TT-TT huyện, Cổng thông tin giao tiếp điện
tử huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên
truyền các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị
quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để người dân, các đơn vị
sử dụng lao động trên địa bàn huyện tiếp cận, thụ hưởng chính sách.
- Tổng hợp, xét duyệt các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết
số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trình UBND huyện phê duyệt
và cấp kinh phí; kịp thời chi trả cho đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định
hiện hành.
- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện
chính sách tại các đơn vị; tổng hợp triển khai thực hiện, các vướng mắc, khó
khăn (nếu có) báo cáo UBND huyện chỉ đạo kịp thời; tổng hợp báo cáo kết quả
hàng tuần việc triển khai thực hiện về UBND huyện, Sở Lao động-TB&XH theo
quy định.
2. Các phòng, ban, ngành: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, Phòng Văn
hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện, Bảo hiểm
xã hội huyện, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Tam Dương, Chi cục thuế

khu vực Tam Đảo tiếp tục, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại kế
hoạch số 125/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện Tam Dương.
3. Đối với các đơn vị được giao chủ trì thẩm định hồ sơ, thực hiện hỗ trợ
tại Kế hoạch số 125/KH- UBND của UBND huyện, Quyết định số 1966/QĐUBND ngày 21/7/2021; Quyết định 2556/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh, UBND huyện yêu cầu:
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị
quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số
2089/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách
hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Giải quyết dứt điểm các hồ sơ đề nghị
hỗ trợ đã tiếp nhận, kịp thời hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động
đủ điều kiện và thuộc đối tượng hỗ trợ , không để tình trạng thời gian thẩm định
hoặc chi trả kinh phí hỗ trợ kéo dài. Chủ động rà soát, xác định người lao động,
người sử dụng lao động thuộc đối tượng hỗ trợ, có nhu cầu hỗ trợ nhưng chưa đề
nghị hỗ trợ để hướng dẫn lập, hoàn thiện hỗ sơ đề nghị.
- Hoàn thành công tác hỗ trợ trước ngày 30/10/2021 đối với các trường
hợp thuộc đối tượng hỗ trợ phát sinh trong Quý II và Quý III năm 2021. Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND huyện về tiến độ và kết quả thực hiện các chính sách hỗ
trợ nêu trên.
4. Các Phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tổng hợp, đánh giá và
báo cáo UBND huyện kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế
hoạch số 125/KH-UBND gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động-TB&XH)
trước 16h hàng ngày để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Lao động-TB&XH.
Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch & PCT UBND huyện;
- CPVP HĐND- UBND huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH.
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