
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:            /TB-UBND Hoài Nhơn, ngày         tháng  8  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã - Phạm Văn Chung 

tại cuộc họp triển khai thực hiện xét duyệt thực hiện chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

 

Ngày 25/8/2021, tại hội trường UBND thị xã, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND thị xã - Phạm Văn Chung chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai thực hiện 

xét duyệt thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. Dự họp có đại biểu 

lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài 

chính - Kế hoạch, Công an thị xã, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng 

Chính sách xã hội thị xã, Chi cục Thuế khu vực Hoài Nhơn – Hoài Ân – An 

Lão, Bảo hiểm xã hội thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã; lãnh đạo 

UBND các xã, phường. Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội báo cáo, thành viên dự họp tham gia ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND thị xã kết luận như sau: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ 

tịch UBND các xã, phường theo ngành, lĩnh vực, địa bàn mình quản lý xây dựng 

kế hoạch và khẩn trương thực hiện nghiêm túc việc xét duyệt thực hiện chính 

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

COVID-19 trên địa bàn thị xã hoàn thành trước ngày 05/9/2021, theo các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn: Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Công văn số 4187/UBND-VX ngày 14/7/2021, Thông báo số 123/TB-UBND 

ngày 17/7/2021, Thông báo số 158/TB-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh; 

Công văn số 2280/SLĐTBXH-VLGDNN ngày 23/8/2021, Công văn số 

2301/SLĐTBXH-VLGDNN ngày 25/8/2021 của Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội; Công văn số 1157/UBND-VX ngày 16/7/2021, Kế hoạch số 69/KH-

UBND ngày 21/7/2021 và Công văn số 1217/UBND-CCT ngày 22/7/2021 của 

UBND thị xã... đảm bảo công khai, minh bạch, không trùng đối tượng, tuyệt đối 

không bỏ sót đối tượng; xét duyệt hỗ trợ theo đúng trình tự, quy định pháp luật. 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – 

Thể thao, UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 

46/2021/QĐ-UBND, Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 của 

UBND tỉnh và các hướng dẫn của sở, ngành liên quan đến người lao động, 

người sử dụng lao động và người dân bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, 
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nhanh hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn; tạo điều kiện để người lao động, người 

sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách. 

3. Giao Chủ tịch UBND các xã, phường: 

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng xét duyệt của xã, phường, trong đó: Chủ 

tịch UBND xã, phường làm Chủ tịch Hội đồng và bổ sung cán bộ quản lý Thuế 

phụ trách xã, phường… Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ rà soát các đối 

tượng hưởng chính sách tại các thôn/khu phố, xóm/tổ. Xây dựng kế hoạch thực 

hiện từng chính sách, từng đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ, báo cáo 02 

ngày/lần kết quả thực hiện về UBND thị xã (qua Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội) kịp thời các khó khăn, vướng mắc. 

- Quán triệt đầy đủ các chính sách hỗ trợ đến cán bộ chuyên môn xã, 

phường; các Trưởng thôn/khu phố; các tổ/xóm để hướng dẫn, tiếp nhận đơn đề 

nghị hỗ trợ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, của người lao động; tổ chức rà 

soát, thẩm định danh sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ với sự tham gia giám sát 

của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai cộng đồng dân cư; niêm 

yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ; tổng hợp danh sách 

người lao động đủ điều kiện gửi UBND thị xã và nhập đầy đủ, chính xác thông 

tin vào phần mềm tại địa chỉ: https://hotronguoidan.binhdinh.gov.vn, đúng theo 

hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 

2280/SLĐTBXH-VLGDNN ngày 23/8/2021 và Công văn số 2301/SLĐTBXH-

VLGDNN ngày 25/8/2021... 

4. Giao Chi cục Thuế khu vực Hoài Nhơn – Hoài Ân – An Lão khẩn 

trương chỉ đạo Đội Thuế phụ trách xã/phường phối hợp với UBND xã/phường 

và các cơ quan liên quan thẩm định danh sách các hộ kinh doanh phải dừng hoạt 

động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch 

COVID-19, đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ, gửi Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội kiểm tra, loại trùng với đối tượng lao động khác, tổng 

hợp, báo cáo UBND thị xã. 

5. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cơ sở giáo dục rà soát người 

lao động làm việc trong cơ sở giáo dục đủ điều kiện được hỗ trợ chính sách khẩn 

trương hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan thẩm quyền xác nhận, phê duyệt đúng theo 

quy định pháp luật. 

6. Giao Phòng Kinh tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã, Ngân hàng 

Chính sách xã hội thị xã khẩn trương hướng dẫn Chủ doanh nghiệp và người lao 

động trong các doanh nghiệp nắm rõ chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp; 

các chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 

nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc, người lao động 

bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp và các chính sách khác theo quy định. 

7. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin rà soát, hướng dẫn thực hiện chính 

sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên 

du lịch trên địa bàn thị xã. 

https://hotronguoidan.binhdinh.gov.vn/
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8. Giao Phòng Y tế chủ trì, tập trung hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ 

trợ tiền ăn đối với trẻ em và người điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y 

tế để phòng chống  dịch COVID-19 theo quy định. 

9. Giao Bảo hiểm xã hội thị xã xem xét, thực hiện chính sách giảm đóng 

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; 

xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội và xác nhận 

về việc đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp theo đề nghị của người sử dụng lao động 

làm cơ sở để thực hiện các chính sách hỗ trợ có liên quan.   

10. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tăng cường hướng dẫn, thẩm 

định, phê duyệt hồ sơ vay vốn của người sử dụng lao động để trả lương ngừng 

việc cho người lao động, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, 

kinh doanh.  

11. Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: tập trung hướng dẫn 

thực hiện chính sách hỗ trợ thuộc lĩnh vực phụ trách; xây dựng nhóm Zalo của 

Tổ xét duyệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn thị xã để kịp thời truyền tải các văn bản quy định, hướng dẫn hỗ trợ 

chính sách và trả lời, hướng dẫn trực tiếp các khó khăn, kiến nghị của các địa 

phương; tham mưu Tổ trưởng Tổ xét duyệt phân công cụ thể nhiệm vụ của từng 

thành viên Tổ xét duyệt; chủ trì, tổng hợp việc thực hiện xét duyệt thực hiện 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã; hướng dẫn, chủ động giải quyết các 

vướng mắc theo thẩm quyền; báo cáo 02 lần/ngày với UBND thị xã, Tổ trưởng 

Tổ xét duyệt thị xã để xem xét, giải quyết theo quy định. Sau ngày 05/9/2021, 

báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thị xã kiểm điểm nghiêm khắc đối với Chủ tịch 

UBND xã/phường; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện không đạt kết quả 

chính sách hỗ trợ theo quy định pháp luật. 

12. Đề nghị UBMTTQVN thị xã, Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn 

các xã/phường và thị xã. 

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã 

đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, PCT. UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Thành phần dự họp; 

- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban; 

- Lãnh đạo + CVVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Ngô Đình Tuy 
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