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CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

So:5O /UBND-VX

Quáng 7'rj, ngày o6 tháng 4A nãm 2020

V/v thuc hiên chinh sách h trcY
nguôi dan gp khó khIin do di
djch Covid-19 theo Nghi quyêt
1541NQ-CP ngày 19/10/2020
và Quyet djnh so 32/2020/QD1Tg cia ThU tuâng Chmnh phU
KInh giri:
- Các Sâ, ban ngãnh, doàn th cp tinh;
- UBND các huyn, thj xà, thành phô.
Can c1r Nghj quy& s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü v các
bin pháp h trq ngu?Yi dan gp khó khän do di djch COVID- 19 (goi tat là Nghj
quyêt so 42/NQ-CP); Nghj quyêt so 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 cüa ChInh
phü sra dOi, bô sung Nghj quyêt so 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü ye
các bin phãp h trq ngrii dan gp khó khan do di dch COVID- 19 (gQi tt là Nghj
quyêt so 1 54/NQ-CP);
Can cir Quyt djnh s 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuâng
ChInh phü quy dnh ye vic thrc hin các chInh sách h trc ngii?ii dan gp khó
khàn do dai djch COVID- 19 (goi tat là Quyêt djnh 1 5/2020/QD-TTg); Quyêt
djnh so 32/2020/QD-TTg ngày 19/10/2020 cUa Thu tithng ChInh phü sUa dôi,
bô sung Quyêt djnh so i 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuâng ChInh
phU quy djnh ye vic thirc hin các chInh sách ho trq ngu&i dan gp khó khän do
dai djch COVID-19 (gQi tat là Quyêt djnh 32/2020/QD-TTg),
UBND tinh yêu cu các St, ban ngành, doàn th cp tinh, UBND các huyn,
thj xâ, thãnh phô triên khai thirc hin chInh sách h trq viên chrc, nguii lao dng,
ngi.r&i sir dmg lao dng gp khó khän do dai djch COVID- 19 theo quy djnh ti
Nghj quyêt so i 54/NQ-CP và Quyêt djnh 32/2020/QD-TTg, ciii the nhu sau:
1. Tip tiic th chrc thirc hin cong tác chi dao, tuyên truyn, huàng dn,
giám sat thrc hin chInh sách ho trçl viên chirc, ngu?i lao dng, ngithi s1r diing
lao dng gp khó kh5n do di djch COVID- 19 trên dja bàn tinh Quâng TrI duqc
quy djnh tai Nghj quyêt sO 154/NQ-CP và Quyêt djnh 32/2020/QD-TTg theo
tinh than cüa Ké hoach so 1943/KH-UBND ngày 04/5/2020 cüa UBND tinh
Quàng Trj ye vic thrc hin các chInh sách ho trçl nguäi dan gp khó khàn do
di djch COVID-19 trên dja bàn tinh Quâng Trj.
2. S Lao dng - Thuong binh và Xä hi huàng dan, trin khai thirc hin
Nghj quyêt sO 1 54/NQ-CP va Quyêt djnh 32/2020/QD-TTg theo dung quy djnh;
trén co s danh sách, dê xuât cüa UBND các huyn, thj xâ, thành phO, tham muu
UBND tinh ban hành quyêt djnh phê duyt danh sách dOi tuçing duqc h trçi và
kinh phi ho trçi; phOi hçip các So, ban ngành, dja phung kiêm tra, giám sat vic
tO chüc thirc hin dam bào dung quy djnh hin hành.
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3. S Tài chInh tham milu UBND tinh d xut B Tài chInh, các B
ngành lien quan h trg kinh phi tr ngân sách Trung ucng cho tinh; tham mi.ru
UBND tinh xem xét, bô trI ngân sách dja phi..rng theo phân cap hin hành dé
thirc hin chInh sách ho trc theo quy djnh tai Diem 4, mic I, Nghj quyêt so
42/NQ-CP da duge sira dôi, bô sung tai Nghj quyêt so i 541NQ-CP; bão dam
nguôn ngân sách dé thrc hin các chInh sách theo quy djnh; trén co so tong hçip
dr toán ccia UBND huyn, thj xã, thành phô, can dôi các nguôn hrc tài chInh
kim tra, rà soát tham rnuu UBND tinh phân bô kinh phi ho trq cho UBND các
huyn, thj xã, thânh phô; hithng dan các dja phuo'ng vic thanh quyêt toán ngân
sách thrc hin h trg cho ngxOi dan theo quy djnh.
4. SO Thông tin và Truyn thông, Dài PTTH tinh, Báo Quâng Trj t chirc
phô biên, tuyên truyên rng rãi trên các phucing tin thông tin di chiing ye các
ni dung si:ra dôi, bô sung các chInh sách ho trçi viên chrc, ngi.thi lao dng,
ngthi sü diing lao dng gp khó khàn do di djch COVID- 19 quy djnh tai Nghj
quyêt s 1541NQ-CP và Quyêt djnh sO 321QD-TTg.
5. SO Giáo d11c và Dào to chü trI, phôi hçip vOi các SO, ban ngành lien
quan, các dja phixong dy manh cong tác tuyên truyên các chü truong, chinh
sách cüa Dãng và Nhà nuOc ye chInh sách h trçi dôi vOi viên chüc, nguOi lao
dông lam viêc tal cci so giao duc dan lap, tu thuc, co so giao duc cong lap tr bao
dam chi thng xuyên 0 các cap mâm non, mâu giáo, tiêu hçc, trung hçc Co sO,
trun hçc phô thông bi ãnh hithng bOi di djch Covid-19 quy djnh ti Nghj
quyêt sO 154/NQ-CP và Quyêt djnh so 321QD-TTg.
6. Ban Quân l Khu kinh t tinh chü trI tuyên truyên, ph bin, hrOng dn
cho cac doanh nghip, nguOi lao dng lam vic trong khu cOng nghip, khu kinh
tê ye các chInh sách h trq dôi vOl doanh nghip và ngi.rOi lao dng bj ãnh
hithng dai djch COVID- 19 theo quy djnh tai Nghj quyêt sO 1 541NQ-CP và
Quyêt djnh so 321QD-TTg.
7. Bão him xà hi tinh chi do Bâo him các huyn, thj xã, thành phô
trien khai, thrc hin vic tm drng dóng vào qu5 hru trI và tO tuât dôi vOl ngirOi
lao dng và ngu&i sO diing lao dng do ãnh hr&ng bOi di dlch COVID- 19 theo
quy djnh m1c III Nghj quyet sO 42/NQ-CP dã duc sOa dOi, bO sung tai Nghj
quyêt so 1 54i'NQ-CP; thirc hin kiêm tra, xác nhn vic tham gia bão hiêm xã
hi cüa ngii0i lao dng trong các doanh nghip theo quy djnh ti khoàn 2, 3,
Diêu 2 Quyet djnh so 1 5/QD-TTg dä dtzçic sOa dOi, bô sung ti Quyêt djnh sO
321QD-TTg; phôi hçip vOl Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xâ hi tinh kim
tra, xác nhn ngi.rOi lao dng tham gia bào hiém xa hi trong các don vj sO dung
lao dng Ip hO so vay vOn de trã hong ngOng vic dôi yOj ngithi lao dng.
8. Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi tinh thu trI, hi.rOng dn nguOi
sO diing lao dng dü diêu kin vay von dé trã hong ngOng yjéc dôi vOl ngt.rOi
lao dng (theo quy djnh t?i Khoân 1 Diêu 13 Quyêt djnh 1 5120201QD-TTg dã
diiçc sOa dôi, bô sung ti Quyêt djnh sO 32/QD-TTg) 1p ho so, thu tijc vay, phê
duyt cho vay và tO chOc giâi ngân theo quy djnh ti Diêu 15 Quyt djnh
1 5/20201QD-TTg cia di.rqc sOa dOi, bO sung ti Quyet djnh s 32/QD-TTg.
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9. UBND các huyn, thj xã, thành ph
- Chju trách nhim t chtrc trin khai thirc hin h trçi cho các di tuçrng
ti dja phiicing theo quy djnh, bâo dam tInh chInh xác, cong khai, mirth b?ch,
dung quy djnh, không dê lgi diing trirc lçii chInh sách.
- Thirc hin viêc thâm djnh danh sách ngithi lao dng tm hoãn thirc hin
hcp dng lao dng, nghi không hiràng Iucrng bào darn diêu kin theo quy djnh ti
Diêu 1 Quyêt djnh 1 5/2020/QD-TTg dã dizçic sra dôi, bô sung tai Quyêt djnh so
32/QD-TTg; trInh UBND tinh quyêt djnh phé duyt danh sách ngu?ii lao dng
tam hoän thiic hin hqp dông lao dng, nghi không hu&ng lucing và kinh phi ho
trg (thông qua Si Lao dng-Thrnmg binh và Xâ hi và Sâ Tài chInh). Cong tác
thâm djnh Va trInh UBND tinh phê duyt danh sách và kinh phi ho trçl hoãn thành
truâc ngày 10/12/2020.
- Sau khi ducic phân b kinh phi h trq, Chü tjch UBND các huyn, thj xã,
thành phô chju trách nhim chi dao chi trã ho trg cho viên chi:rc, ngtthi lao dng
vâi hInh thirc chi trá phü hçTp, dam bâo nhanh, chinh xác, an toàn và dung theo
quy djnh ye cong tác phông chông djch COVID- 19. Cong tác chi trã ho trg cho
viên chirc, ngi.thi lao dng hoàn thành truic ngày 3 1/12/2020.
- Bi tn ngân sách dja phirang theo phãn cp hin hãnh d thirc hin chInh sách.
- Chñ dng phi hçip vói các sâ, ban, ngành lien quan xr l nhng vuàng
mac phát sinh.
10. D nghj Uy ban Mrt trn T quôc Vit Narn tinh, các hi, doàn the
tuyên truyên, quán trit Nghj quyêt so i 54/NQ-CP và Quyêt djnh so 32/QD-TTg
den ngui sr dung lao dng, viên ehüc, nguJi lao dng trong các doanh nghip,
Co si giáo due dan 1p, tix thc, co s& giáo dic cong 1p tir bão dam chi th.thng
xuyên & các cap mâm non, mâu giáo, tiêu h9c, trung h9c co sâ, trung hçc phô
thông; Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam tinh chü trI, phôi hp vói các tO chüc
thành viên to chüc giárn sat qua trInh thije hin chInh sách h trg cho các di
tuçmg trén dja bàn ngay tr khâu 1p danh sách den khâu thâm djnh chi trà, thanh
quyêt toán theo hi.ràng dan cüa Ban thi.thng trrc Uy ban Trung uong Mt trn T
quôc Vit Narn.
Yeu cu các S&, ban ngành, UBND các huyn, thj xA, thành ph nghiên
cru, to chirc triên khai thirc hin. Trong qua trInh thrc hin, nêu có khó khãn,
vuàng mac dê nghj phân ánh ye UBND tinh (thông 9ua Sà Lao dng-Thixang
binh vâ Xâ hi) dê kjp thii phôi hçip xem xét, giãi quyêt./. 7/
Noi n/ian:
- Nhi.r trén;
- Ti'. Tinh (iy (b/c);
- TT.HDND tinh (b/c);
- UBMTTQVN tinh;
- Chti tjch, các PCT;
- Li.ru VT, TM, vx.ç

7-

