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KInh gCri: 
- Các Sà, ban, ngành, doân th c.p tinh; 
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô. 

Thirc hin Nghj quyt s 42/NQ-CP cüa ChInh phü và Quyt djnh s 
1 5/2020/QD-TTg cüa Thu tw9ng ChInh phü ye ho trçx ngi.ri dan gp khó khän 
do d?i  djch COVID- 19; th?ii gian qua UBND tinh dã tp trung chi dao các c 
quan, don vj lien quan và UBND cac huyn, thj xa, thành phô xây drng ké 
hoch và thrc hin chi trá cho các dôi ftrçmg. 

Thirc hin Cong din s 04/CD-LDTBXI-1 ngày 09/5/2020 cüa B Lao 
dng - Thrang binh và Xâ hi ye vic thirc hin Quyêt djnh so 1 5/2020/QD-
TTg ngày 24/4/2020 cUa Thu tuàng Chinh phü quy djnh các chInh sách ho trq 
ngi.rôi dan gp khó khän do dii djch COVID- 19, UBND tinh yêu câu các Si, 
ban, ngành, dja phucmg tiêp tiic quan tam, chi do thrc hin các ni dung sau: 

- Tang c1&ng tuyén tuyn, ph bin rng râi dn ngu1i dan và doanh 
nghip các chInh sách ccia Nghj quyêt so 42/NQ-CP cüa ChInh phü và Quyêt 
djnh so 1 5/2020/QD-TTg cUa Thu tuóng ChInh phü, dc bit thirc hin tuyên 
truyên den các cap xã, phii?m, thi trân, thôn, bàn, tht ngän thai gian xir 1, to 
diêu kin thun lçi cho các dôi tixçng trong qua trmnh xác nhn và phé duyt ho 
so dé nghj h trçl. 

- UBND các huyn, thj xã, thành ph& các doanh nghip khn tnrclng trin 
khai vic rà soát, thông kê các dôi tuçing ho trq, xac djnh chInh xác dôi tuçing, 
dam bâo không trüng 1p cUng nhu xác djnh cii the thai diem dixçic nhn h trçi, 
dc bit là dôi vth ngixai lao dng không Co giao két hçp dông lao dng bj mat 
viêc lam và lao dng bj châm dt hp dông lao dng, hqp dOng lam vic nhiing 
không dü diêu kin hu&ng trçv cap thâp nghip, lao dng bj ngrng vic, mat vic, 
h kinh doanh có doanh thu thuê dr&i 100 triu dông. 

- UBND các huyn, thj xã, thành ph chi dao thrc hin t& cOng tác chi trá 
cho các dOi tucmg, dam báo vic chi trã kjp th&i, chInh xác, khOng dê tràng lap, 
kién quyêt không dê trUc iqi, tham nhüng xây ra. Chi d?o phOng Lao dng-
Thirong binh và Xà hi các huyn, thj xâ, thành phô tang ci.r&ng nhân hrc phic 
vii, bô trI b phân thu&ng trrc tiêp nhn phãn ánh, kiên nghj cüa ngtiai dan, 
doanh nghip dê giái qu'et nhUng van d phát sinh theo thm quyn; kp th&i 
báo cáo cap có thâm quyên nMng phát sinh mOi d có huâng giái quyk 
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Noi nhn: 
- B LDTBXH (b/c); 
- BVT.Tinh y (b/c); 
- TT.HDND tinh (b/c); 
- UBMTFQVN tinh; 
- Các PCT UBND; 
-Ltru:VT,VX, 

Hoàng Nam 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

CHU TICH 

- Tng hçip kt qua trin khai thrc hin a dja phucmg hang ngày. Hang 
tuân, các So, ban, ngành lien quan, UBND các huyn, thj xã, thành phô báo cáo 
SO Lao dng - ThlRlng binh và Xã hi kêt qua thrc hin ho trçl trtrOc 1 5h00 
ngày thir sáu, SO Lao dng - Tht.rang binh và Xâ hi báo cáo B Lao dng - 
Thirong binh và Xâ hi, UBND tinh tnrOc ngày 20 hang tháng. 

- Các SO, ban, ngành lien quan, cac thành viên Ban Chi dao thirc hiên 
Nghj quyêt so 42/NQ-CP cüa ChInh phü ye các bin pháp ho tro ngxOi dan trên 
dja bàn tinh Quãng Trj gp  khó khän do di djch COVID- 19 phOi hqp vOi Mt 
trn To quôc VietNam cap tinh to chirc các doàn kiêm tra, giám sat vic thrc 
hin chInh sách ho trçi t?i  dja phixang báo dam tInh chInh xác, cong khai, minh 
bach và phOng, chông bô sot, chi sai dOi tucmg và sO dicing ngân sách trái quy 
djnh pháp lut hin hành. 

Yêu cu các ccc quan, dan vl,  dja phuong nghiêm ttic trin khai thirc hin 
cac ni dung nêu trên; kjp thOi phãn ánh nhtthg van dê vuOng mc, phát sinh 
(nêu co) ye SO Lao dng-Thi.rang binh và Xã hi dê tong hqp, báo cáo UBND 
tinh xem xét, giái quyêt./. / 
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