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KẾ HOẠCH 

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 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

 

 

Thực hiện N h  qu  t số 68/NQ-CP n à  01/7/2021 của Chính phủ về một 

số chính sách hỗ trợ n ười lao độn  và n ười sử dụn  lao độn   ặp khó khăn do 

đại d ch COVID-19 (sau đâ   ọi tắt là N h  qu  t số 68/NQ-CP); Qu  t đ nh số 

23/2021/QĐ-TT  n à  07/7/2021 của Thủ tướn  Chính phủ qu  đ nh về việc 

thực hiện một số chính sách hỗ trợ n ười lao độn  và n ười sử dụn  lao độn  

 ặp khó khăn do đại d ch COVID-19 (sau đâ   ọi tắt là Qu  t đ nh số 

23/2021/QĐ-TTg). 

UBND th  xã ban hành K  hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ n ười lao 

độn  và n ười sử dụn  lao độn   ặp khó khăn do đại d ch COVID -19 trên đ a 

bàn th  xã Hoài Nhơn với nhữn  nội dun  cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai hỗ trợ k p thời giúp n ười dân, doanh n hiệp  iảm bớt một 

phần khó khăn do ảnh hưởn  của đại d ch COVID-19 trên đ a bàn th  xã. 

- Xác đ nh rõ trách nhiệm của các phòng, ban, ngành có liên quan và các 

đ a phươn  tron  việc triển khai thực hiện bảo đảm đún  đối tượn , côn  khai, 

minh bạch, khôn  để lợi dụn , trục lợi chính sách. 

- Các cấp chính qu ền, các ban, n ành, đoàn thể tập trun  tu ên tru ền sâu 

rộn  tron  n ành, đơn v  mình và tron  Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý n hĩa của 

chính sách nà , đồn  thời nắm vữn  n u ên tắc, nội dun , qu  trình, thủ tục đề 

n h  hỗ trợ theo đún  qu  đ nh; tổ chức triển khai thực hiện đồn  bộ, k p thời, 

công khai, minh bạch tránh các hiện tượn  khai man, lợi dụn  để hưởn  chính 

sách. 

-  Có phươn  thức hỗ trợ phù hợp, k p thời, thuận lợi, hạn ch  ti p xúc trực 

ti p với đối tượn  được hưởn  chính sách để bảo đảm các biện pháp phòn , 

chốn  COVID-19 trên đ a bàn th  xã. 

- Các cơ quan đơn v , đ a phươn  chủ trì, phối hợp phải thực hiện đún  thời 

gian, hoàn thành việc  iải qu  t từn  chính sách hỗ trợ. 

II. NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ 

- Bảo đảm hỗ trợ k p thời, đún  đối tượn , côn  khai, minh bạch, khôn  để 

lợi dụn , trục lợi chính sách.  

- Điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đún  theo qu  đ nh tại Qu  t đ nh số 

23/2021/QĐ-TTg, không làm phát sinh thêm hồ sơ, thủ tục thực hiện, tạo điều 
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kiện thuận lợi để n ười lao độn  và n ười sử dụn  lao độn  dễ dàn  ti p cận 

chính sách. 

- Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và n uồn lực để thực 

hiện. Mỗi đối tượn  chỉ được hưởn  một lần tron  một chính sách hỗ trợ. N ười 

lao độn  được hỗ trợ một lần bằn  tiền; khôn  hỗ trợ đối tượn  tự n u ện 

khôn  tham  ia. Đối tượn  đồn  thời đủ điều kiện hưởn  chính sách hỗ trợ tại 

Qu  t đ nh số 23/2021/QĐ-TT  và chính sách hỗ trợ theo qu  đ nh riên  của 

tỉnh thì chỉ được hưởn  một chính sách hỗ trợ cao nhất. 

- Phát hu  tính chủ độn  của các cấp, các n ành, đ a phươn , căn cứ vào 

điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo đún  mục tiêu, n u ên tắc và 

k p thời các chính sách hỗ trợ.  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng, mức, thời gian hỗ trợ 

Được qu  đ nh tại điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mục II N h  qu  t số 

68/NQ-CP và tại các Chươn  I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Qu  t đ nh số 

23/2021/QĐ-TTg.  

2. Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ 

Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ theo qu  đ nh tại Qu  t 

đ nh số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướn  Chính phủ qu  đ nh về 

việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ n ười lao độn  và n ười sử dụn  lao 

độn   ặp khó khăn do đại d ch COVID-19. 

IV. HÌNH THỨC HỖ TRỢ 

Các nhóm đối tượn  qu  đ nh tại N h  qu  t số 68/NQ-CP được thực hiện 

hỗ trợ sau khi đã hoàn chỉnh hồ sơ  ửi các cơ quan liên quan thẩm đ nh, trình cơ 

quan có thẩm qu ền phê du ệt. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- N ân sách Trun  ươn  hỗ trợ. 

- N ân sách đ a phươn  (bao  ồm: tỉnh, th  xã, xã, phườn ). 

- Từ các n uồn hu  độn  của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam th  xã 

chu ển qua và các n uồn hu  độn  khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp tu ên tru ền, phổ bi n, hướn  dẫn cho các doanh 

n hiệp và n ười lao độn  nắm rõ chính sách hỗ trợ đối với doanh n hiệp; các 

chính sách hỗ trợ n ười lao độn  tạm hoãn thực hiện hợp đồn  lao độn , n hỉ 

việc khôn  hưởn  lươn ; hỗ trợ n ười lao độn  n ừn  việc, hỗ trợ n ười lao 

độn  b  chấm dứt hợp đồn  lao độn  nhưn  khôn  đủ điều kiện hưởn  trợ cấp 

thất n hiệp và các chính sách khác theo qu  đ nh của N h  qu  t số 68/NQ-CP 

và Qu  t đ nh số 23/2021/QĐ-TT ; hướn  dẫn n ười lao độn  và n ười sử 

dụn  lao độn  đủ điều kiện lập hồ sơ  ửi các cơ quan liên quan để được hưởn  

hỗ trợ.  

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, n ành, đơn v  có liên quan hướn  
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dẫn các đ a phươn  tron  quá trình triển khai thực hiện; k p thời đề xuất, báo 

cáo UBND th  xã chỉ đạo nhữn  khó khăn, vướn  mắc phát sinh. 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, n ành có liên quan tổ chức kiểm tra 

việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượn  của các đ a phươn  

theo qu  đ nh tại Qu  t đ nh số 23/2021/QĐ-TTg; báo cáo đề xuất xử lý nhữn  

vấn đề liên quan đ n việc tổ chức triển khai hỗ trợ cho các đối tượn . 

- Tổn  hợp, tham mưu UBND th  xã báo cáo cấp trên về tình hình, k t quả 

thực hiện các chính sách hỗ trợ. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổn  hợp dự toán kinh phí 

thực hiện báo cáo UBND th  xã; đồn  thời tham mưu văn bản đề xuất n uồn  

kinh phí  hỗ trợ. 

- Tham mưu UBND th  xã xem xét, bố trí n ân sách đ a phươn  để thực 

hiện chính sách hỗ trợ theo đ nh mức qu  đ nh tại N h  qu  t số 68/NQ-CP của 

Chính phủ; đồn  thời hướn  dẫn xã, phườn  thực hiện n uồn kinh phí hỗ trợ 

theo qu  đ nh tại N h  qu  t số 68/NQ-CP. 

- Hướn  dẫn  iám sát việc sử dụn  kinh phí. Cấp kinh phí và tổn  hợp 

qu  t toán theo qu  đ nh. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện tại 

các đ a phươn , đơn v . 

3. Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã 

- Hướn  dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ viên chức hoạt độn  n hệ 

thuật và n ười lao độn  là hướn  dẫn viên du l ch. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòn , ban, n ành của th  xã và đ a phươn  

tuyên tru ền, phổ bi n đ n n ười dân về chủ trươn , chính sách của Đản , Nhà 

nước tron  côn  tác phòn  chốn  d ch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ n ười 

lao độn  và n ười sử dụn  lao độn   ặp khó khăn do đại d ch COVID-19; giám 

sát, đánh  iá k t quả thực hiện nội dun  thuộc nhiệm vụ được  iao, báo cáo 

UBND th  xã theo quy đ nh. 

4. Phòng Y tế thị xã 

Hướn  dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với trẻ em và n ười điều 

tr  do nhiểm COVID-19 hoặc cách l    t  để phòn  chốn  d ch COVID-19 theo 

qu  t đ nh của cơ quan nhà nước có thẩm qu ền. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

- Tu ên tru ền, phổ bi n, hướn  dẫn n ười lao độn  làm việc tron  các cơ 

sở  iáo dục nắm rõ chính sách hỗ trợ các đối tượn  theo qu  đ nh của N h  

qu  t số 68/NQ-CP và Qu  t đ nh số 23/2021/QĐ-TTg. 

- Chỉ đạo cơ sở  iáo dục tổ chức thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan để 

hỗ trợ các đối tượn , thẩm đ nh hồ sơ hỗ trợ và tham mưu UBND th  xã trình 

UBND tỉnh phê du ệt theo qu  đ nh. 

6. Chi Cục thuế khu vực: Hoài Nhơn – Hoài Ân – An Lão 

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phườn  và các cơ quan liên quan thẩm 
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đ nh hồ sơ các hộ kinh doanh phải dừn  hoạt độn  theo  êu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm qu ền để phòn , chốn  d ch COVID-19, đủ điều kiện hưởn  

chính sách hỗ trợ tham mưu UBND th  xã trình UBND tỉnh phê du ệt theo đún  

qu  đ nh. 

7. Bảo hiểm xã hội thị xã 

Xem xét, thực hiện chính sách  iảm đón  vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 

độn , tạm dừn  đón  vào Quỹ hưu trí và tử tuất ; xác nhận danh sách n ười lao 

độn  đan  tham  ia bảo hiểm xã hội và xác nhận về việc đón  đủ bảo hiểm thất 

n hiệp theo đề n h  của n ười sử dụn  lao độn  làm cơ sở để thực hiện các 

chính sách hỗ trợ có liên quan.  

8. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã 

Hướn  dẫn, thẩm đ nh, phê du ệt hồ sơ va  vốn của n ười sử dụn  lao 

độn  để trả lươn  n ừn  việc cho n ười lao độn , trả lươn  cho n ười lao độn  

khi phục hồi sản xuất, kinh doanh. 

9. Kho bạc Nhà nước thị xã 

- Phối hợp với Phòng Tài chính – K  hoạch hướn  dẫn thanh qu  t toán kinh 

phí thực hiện theo qu  đ nh. 

- Phối hợp với UBND các xã, phườn , các đơn v  liên quan sử dụn  kinh phí 

chi trả hỗ trợ n ười sử dụn  lao độn  và n ười lao độn   ặp khó khăn do đại 

d ch COVID-19 trên đ a bàn theo đún  qu  đ nh. 

10. Công an thị xã 

Tăn  cườn  chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự; tham  ia, phối hợp với cơ 

quan, đơn v  liên quan nắm bắt tình hình để tham mưu phòn , chốn  và xử lý đối 

với nhữn  trườn  hợp có hành vi lợi dụn , trục lợi chính sách tron  quá trình tổ 

chức thực hiện. 

11. Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Đồn biên phòng Tam Quan Nam 

Chỉ đạo, hướn  dẫn các cơ sở cách l  tổ chức rà soát, tổn  hợp lập danh 

sách, thẩm đ nh, xét du ệt các đối tượn  được hỗ trợ theo qu  đ nh tại Qu  t 

đ nh số 23/2021/QĐ-TTg; trình cấp có thẩm qu ền phê du ệt đún  theo quy 

đ nh. 

12. Phòng Kinh tế thị xã 

Phối hợp tu ên tru ền, phổ bi n, hướn  dẫn cho các doanh n hiệp và n ười 

lao độn  làm việc tron  các doanh n hiệp nắm rõ chính sách hỗ trợ đối với 

doanh n hiệp; các chính sách hỗ trợ n ười lao độn  tạm hoãn thực hiện hợp 

đồn  lao độn , n hỉ việc khôn  hưởn  lươn ; hỗ trợ n ười lao độn  n ừn  việc, 

hỗ trợ n ười lao độn  b  chấm dứt hợp đồn  lao độn  nhưn  khôn  đủ điều kiện 

hưởn  trợ cấp thất n hiệp và các chính sách khác theo qu  đ nh của N h  qu  t 

số 68/NQ-CP và Qu  t đ nh số 23/2021/QĐ-TTg; hướn  dẫn n ười lao độn  và 

n ười sử dụn  lao độn  đủ điều kiện lập hồ sơ  ửi các cơ quan liên quan để 

được hưởn  hỗ trợ.  

13. UBND các xã, phường  

- Thành lập Hội đồn  xét du ệt do Chủ t ch UBND xã, phườn  làm Chủ 

t ch Hội đồn  và các thành viên  ồm: Văn hóa - xã hội, Tư pháp, Côn  an, Mặt 
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trận Tổ quốc, các hội đoàn thể và Trưởn  các thôn, khu phố. Hội đồn  xét du ệt 

có nhiệm vụ: Rà soát, xét du ệt danh sách các đối tượn  b  ảnh hưởn  bởi đại 

d ch Covid-19 trên đ a bàn đảm bảo côn  khai, minh bạch; niêm   t danh sách 

và thôn  báo trên hệ thốn  loa tru ền thanh để Nhân dân bi t, tham  ia  iám sát. 

- Thành lập các Tổ rà soát các đối tượn  hưởn  chính sách theo Qu  t đ nh 

số 23/2021/QĐ-TT  của Thủ tướn  Chính phủ tại các thôn, khu phố của các xã, 

phườn  do Trưởn  thôn, khu phố làm Tổ trưởn , có sự tham  ia của cấp uỷ, mặt 

trận thôn, khu phố. Các Tổ rà soát có nhiệm vụ rà soát từn  đối tượn  b  ảnh 

hưởn  bởi đại d ch Covid-19. 

- Xác nhận về việc tạm n ừn  kinh doanh của hộ kinh doanh, niêm   t 

côn  khai và tổn  hợp, báo cáo  ửi Chi Cục Thu  khu vực: Hoài Nhơn - Hoài 

Ân - An Lão. 

- Tổn  hợp danh sách các đối tượn  được hỗ trợ đún  theo qu  đ nh trình 

UBND th  xã, niêm   t côn  khai tại Trụ sở UBND xã, phườn . 

- Tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượn  theo qu  đ nh sau khi 

có Qu  t đ nh phê du ệt của UBND tỉnh. 

14. Đối với các Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập 

- Tu ên tru ền, phổ bi n, hướn  dẫn n ười lao độn  làm việc tron  các 

doanh n hiệp, hợp tác xã, đơn v  sự n hiệp côn  lập nắm rõ chính sách hỗ trợ 

các đối tượn  theo qu  đ nh của N h  qu  t số 68/NQ-CP và Qu  t đ nh số 

23/2021/QĐ-TTg. 

- Lập danh sách các đối tượn  đủ điều kiện được hỗ trợ theo qu  đ nh và 

cam k t ch u trách nhiệm trước pháp luật về tính đún  đắn. 

- Tổ chức thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan để hỗ trợ các đối tượn  

theo qu  đ nh tại Qu  t đ nh số 23/2021/QĐ-TTg. 

15. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Liên đoàn Lao 

động thị xã và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội 

Tham  ia phổ bi n, tu ên tru ền, phối hợp triển khai và giám sát thực hiện 

K  hoạch tại các đ a phươn  theo chức năn , nhiệm vụ qu  đ nh. 

Tron  quá trình triển khai thực hiện, n u phát sinh các khó khăn, vướn  

mắc, các đ a phươn , đơn v  k p thời phản ánh về UBND th  xã (qua Phòn  Lao 

độn  - Thươn  binh và Xã hội) để tổn  hợp, báo cáo UBND th  xã xem xét, chỉ 

đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Lao độn  – TB và XH; 

- Thườn  trực Th  ủ  (b/c); 

- Thườn  trực HĐND th  xã (b/c); 

- CT, các PCT  UBND th  xã; 

- UBMTTQVN th  xã; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- N ân hàn  CSXH th  xã; 

- UBND các xã, phườn ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Trần Hữu Thảo 
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