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Số: 2187/UBND-LĐTBXH

Quỳnh Nhai, ngày 06 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai các
chính sách hỗ trợ người sử dụng lao
động, người lao động theo quy định
tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của
Chính phủ

Kính gửi:
- Phòng Lao động - Thương binh và xã hội;
- Chi cục thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai;
- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện;
- Bảo hiểm xã hội huyện;
- Ủy ban nhân dân 11 xã;
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 08/7/2021 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; 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 sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19;
Công văn số 1167/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 31/8/2021 của Sở Lao động
- Thương binh và xã hội về việc đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ người
sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP
của Chính phủ.
Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn
thành việc rà soát, thẩm định hồ sơ, lập danh sách các nhóm đối tượng (gồm 36
hộ kinh doanh; lao động không có giao kết hợp đồng, hỗ trợ F1 đã hoàn thành
cách ly…) trình các sở, ngành thẩm định, phê duyệt hưởng hỗ trợ theo quy định.
Tuy nhiên, để tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả chính sách hỗ trợ đối với
người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã,
thực hiện một số nội dung sau:
1. Ủy ban nhân dân các xã: Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên
truyền, phổ biến rộng rãi đến người lao động, người sử dụng lao động và các
đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn về các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số
68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ
biến nội dung: Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Chính sách hỗ trợ người
lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Chính
sách hỗ trợ người lao động ngừng việc…
2. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội: Tiếp tục đôn đốc UBND các
xã, các đơn vị liên quan trong chỉ đạo, triển khai việc hướng dẫn, lập hồ sơ đề
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nghị hỗ trợ cho các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách. Tham mưu
cho UBND huyện họp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện rà
soát, lập hồ sơ hỗ trợ. Tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt hỗ trợ.
3. Các cơ quan đơn vị có liên quan: Theo nhiệm vụ, chức năng từng
ngành, từng lĩnh vực chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã trong việc
tuyên truyền, hướng dẫn xác lập hồ sơ cho các đối tượng được thụ hưởng chính
sách đảm bảo quy trình, quy định.
Yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, UBND các xã, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên
- Lưu: VT, LĐTBXH(Sơn), Pt15b.
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