
UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA 1191 CHU NGHIA V1T NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

S:  ,49431K11-UBND Quáng Trj, ngay04thang  g  nàm 2020 

KE HOACH 
Thiyc hin các chInh sách b trçr ngtrô'i dan gp khó khãn 

o di djch COVID-19 trên dja bàn tinh Quãng Tr! 

Thirc hin Nghj quy& so 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü v cac 
bin pháp h trçi nguii dan gp khó khän do dai  djch COVID- 19; Quyêt djnh so 
1 5120201QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu ti..thng ChInh phü quy djnh ye vic 
thirc hin các chInh sách ho trçl nguYi dan gp khó khän do dai  djch COVID-19; 
UBND tinh ban hành Kê hoach thrc hin các chInh sách ho trçi nguii dan gp 
khó khän do dai  djch COVID- 19 trên dja bàn tinh Quàng Trj, nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU: 

1. Mic dIch: 
- Nhm chia sé khó khàn, h trq kjp thôi ngix&i dan, ngu1i lao dng trên 

dja bàn tinh bj ãnh hrnng sâu den d&i song bi dai  djch COVID- 19 gay ra. 

- Kjp thci trin khai có hiu qua các chInh sách cüa ChInh phü d h trç 
cho ngithi dan, ngithi lao dng, doanh nghip vuçit qua khó khàn do di djch 
COVID-19; gop phãn on djnh d?ii song, dam bão an sinh xâ hi trên dja bàn tinh. 

2. Yêu cu: 

- Các S&, ban, ngành, dja phuong khn tri.rcrng trin khai thirc hin nhim 
vi, dam bào h trq kp th?yi cho các dôi tuçing dü diêu kin theo Nghj quyêt so 
42/NQ-CP ngày 09/04/2020 cüa ChInh phü ye các bin pháp h trq nguôi dan 
gp khó khän do dai  djch COVID-19 và Quyêt djnh so 15/2020/QD-TTg ngày 
24/4/2020 cüa Thu tiiOng ChInh phü. 

- Rà soát k d& txqng duc hithng chInh sách d dam bâo vic h tr 
dung dôi tuqng; thirc hin cOng khai, minh bach,  kjp thai và chInh xác. Tuyt 
dôi không dê lçri ding dê triic igi chInh sách, tham ô, tham nhing, lang phi, 1i 
ich nhóm; xü l nghiêm các hành vi vi pham nêu có. 

- Thix&ng xuyên kim tra, don dc, giám sat trong t chüc thirc hin; 
ngr1i dIrng dâu don vj, dja phucing chju trách thim nêu dê xáy ra sai sot hoc 
bO sot dOi tixçing, kiên quyêt không dê xày ra sai phm trong qua trInh thrc hin 
chInh sách. 

II. NQI DUNG: 

1. Cong tác thông tin, truyên thông: 
- T chüc ph bin, tuyên truyn rng râi Nghj quyt s 421NQ-CP ngày 

09/04/2020 cüa ChInh phü ye các bin pháp h trci ngRii dan gp khó khãn do 
dai djch COVID- 19, Quyêt djnh sO 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu 



tung ChInh phü vã K hoach cüa UBND tinh trin khai thirc hin các chInh 
sách ho trq ngizñ dan gp khó khän do dai  djch COVID-19 trên dja ban toàn 

tinh. 

- Lam tt cong tác hurng din, tuyên truyn, v.n dng cong  dng doanh 
nghip, các tp the, cá nhân hâo tam cüng vài tinh ho trçl ngithi dan gp khó 
khän do dai dich COVID- 19. Khuyên khIch các doanh nghip, Ca nhân trong 
din h trq chü dng khãc phiic khó khân, tir nguyen khOng nhn h trçl theo 
chinh sách nay. 

- Tuyên truyn cong tác giám sat cüa M.t trn T quc Vit Nam và các t6 
chüc thành viên trong vic chi trã h trci cho ngu&i dan, dam bâo cong khai, 
minh bach, chInh xác, dung dôi trqng. 

- Thmg xuyên lam t& cong tác biu dumg, khen thu&ng các tp th& cá 
nhân trong thirc hin các chinh sách cüa Nba nuâc ye h trçl ngithi dan bj ânh 
huông do dai  djch COVID-19. 

2. Nguyen tc h trç': 

- H trg di tucing bj giàm sâu thu nh.p, mat, thiêu vic lam, gp khó 
khän, không dam ban mirc song tôi thiêu, chju ãnh huâng cüa djch bnh 
COVID- 19; h trçY them cho các dôi trçYng dang hu&ng chInh sách xu dâi ngu1i 
có cong vói cách mng, dOi tixqng bão trq xä hi, h nghèo, cn nghèo trong thai 
gian Co djch. 

- Nhà rn.râc, doanh nghip và cong dng xã hi cüng chia sé trách nhim 
trong vic bâo dam cuc sng ti thiu cho ngu?ii lao dng. 

- Vic h trq bâo dam dung d& tuçlng, Cong khai, minh bach, không d lqi 
ding, trçic lçii chinh sách. 

- Tnr?ing hcip di tuçmg h trçl thuc din ducic hithng tr 02 ch d h trçY 
trâ len thI chi dixqc ht.r&ng mt ché d h trçi cao nhât, không h trçl cho dôi 
tuçxng t11 nguyen không tham gia. 

3. Ni dung h trq: 

- Ni dung h trçi theo mic II cüa Nghj quy& so 42/NQ-CP ngày 
09/04/2020 cüa ChInh phü ye các bin pháp h trçl ngui dan gp khó khän do 
dai djch COVID-19. Can cü tInh hInh thrc tê, UBND tinh quyét djnh các dOi 
tuçlng ducic h trçl khác ngoài Quyet djnh so 1 5/2020/QD-TTg ngày 22/04/2020 
cüa Thu ti.râng ChInh phü (theo khoãn 2, Diêu 7, chixong IV Quyt djnh s 
1 512020/QD-TTg). 

- Diu kin h trçl, h s, trInh tir, thu tVc  thrc hin theo quy djnh tai 
Quyêt dnh so 1 5/2020/QD-TTg ngày 22/04/2020 cüa Thu tithng ChInh phü. 

4. Nguimn kinh phi 

- Tir ngun ngãn sách nhà ntrâc, bao gm ngân sách Trung iio'ng và dja 
phuong, si diing 50% nguôn dir phOng ngãn sách dja phucing (bao gm cã ba 
cap tinh, huyn, xa) và 70% qu9 dir tr tai chInh dja phung, ngun cãi cách tin 
kr&ng cOn diz dê thirc hin ché d h trçl theo quy djnh. 
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- Nguôn kinh phi h trq ngui ban lé xoso hru dng duqc báo dam ti'r các 
nguôn tài chInh hçip pháp cüa các cong ty xô so kiên thiêt và duqc hach toán vào 
chi phi theo hxóng dn cüa B Tài chInh (Khoán 3, Diêu 7, chung IV Quyêt 
djnh so 15/2020/QD-TTg ngày 22/04/2020 cüa Thu tthng ChInh phü). 

III. TO CH1C TH1C HIN 

1. So' Lao dng - Thtro'ng binh và Xã hi: 

- Chü trl, ph6i hçip vâi các Sâ, ban ngành lien quan, các dja phi.rng dy 
mnh cOng tác tuyên truyên các chO truong, chInh sách cüa Dáng và Nba nu9c 
ye các chInh sách h trçi ngi.thi lao dng, ngxñ dan bj ânh hithng sâu do di djch 
COVID- 19 theo Nghj quyêt so 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 cüa Chinh phü, 
Quyêt djnh s 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tung ChInh phü. 
Djnh kS'  hang man, có trách nhim tOng hçip, báo cáo Bô Lao dng - Throng binh 
và XA hOi,  UBND tinh tInh hmnh thirc hin chinh sách h trçi cho dOi tuqng; kjp 
thi hthng dn các dja phucing th?c hin các chinh sách h trçl ngls&i dan trén dja 
bàn tinh Quàng Trj, dé xuât UBND tinh và cap có thâm quyên tháo gi khO khàn, 
viiàng mc phát sinh trong qua trInh to chirc thirc hin. 

- Ban hành huOng dn các dja phuong trin khai thirc hin Nghj quyt s 
42/NQ-CP ngày 09/04/2020 cüa ChInh phü, Quyêt djnh so 15/2020/QD-TTg 
ngày 24/4/2020 cüa Thu tuóng ChInh phü theo dung quy djnh pháp lutt và 
hu&ng dn cüa cap trên. 

- Trén Co si danh sách, d xut cüa UBND các huyn, thj xâ, thành ph& rà 
soát danh sách h trçl, tham mini UBND tinh ban hành Quyêt djnh phê duyt 
danh sách dOi tuccng duçic ho trq; phôi hcp S& Tài chInh 1p dir toán kinh phi ho 
trci báo cáo UBND tinh. 

- Chü trI, phi hçip vài các S&, ngành, dja phuong tp hgp các kin ngh, d 
xuât bô sung them dOi tisçmg lao dng tr do cüa dja phucing dê nghj duçic h trq 
ngoài Quyêt djnh so 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tung ChInh phü 
(theo khoãn 2, Diêu 7, Chuo'ng IV Quyet djnh 1 5/2020/QD-TTg). 

- Phi hqp vi các Si, ban ngành, dla  phucing kim tra, giám sat vic th 
chüc thirc hin dam báo dung quy djnh hin hành. 

2. So' Tài chinh: 

- Chü tn, phi hqp v9i Si Lao dng - Thuong binh và Xã hi l.p dir toán 
kinh phi thrc hin các chInh sách h trçi theo Nghj quyet s 42/NQ-CP ngày 
09/04/2020 cüa ChInh phü, tham mini UBND tinh báo cáo B Tài chInh ph.n 
kinh phi ngân sách Trung irong h trçx. 

- Tham mini UBNI) tinh xem xét, b trI ngân sách dja phuong theo phãn 
cap hin bath dê thirc hin chInh sách h trçi theo quy djnh t?i  Dim 4, miic I, 
Nghj quyêt so 42/NQ-CP cüa ChInh phü; bâo dam ngun ngân sách d thirc hin 
các chInh sách theo quy djnh. 

- Trên Co SO tng hgp dir toán cüa UBND huyn, thj xã, thành phô, can 
dOi các nguOn lirc tài chInh, kim tra, rà soát d tham mini UBND tinh phân b 
kinh phi ho trg cho UBND các huyn, thj xã, thành ph& 



- Hrnfcng d.n các dja phuong thirc hin tharth quyt toán ngân sách thirc 
hin h trçl cho ngri dan theo quy djnh. 

3. Sr K hoch và Du tir: 

- Phi hçip v&i Si Tài chmnh tham mixii UBND tinh can dôi, b trI kinh phi 
thirc hin các chInh sách theo K hoch. 

- To chüc tuyen truyn trong các doanh nghip dã dang k kinh doanh 
nm các chInh sách h trq, các quy trInh, thU tic dê duçic ho trçl den v6i ngui 
si:r diing lao dng và ngiôi lao dng bj ãnh hithng thu nhp do di djch COVID-

19 gay ra. 

4. Sr Thông tin và Truyn thông, Dài PTTH tinh, Báo Quãng TrI: 

- T chirc phô bin, tuyên truyên rng râi trén các phuong tin thông tin 
di chUng v các ni dung lien quan den thijc hin các chinh sách cUa ChInh phU 
h trçl ngi.thi lao dng, ngiRii dan gp khó khän do dai  djch COVID- 19. 

- Tuyên tmyn hot dng giám sat cUa Mt trn To quôc Vit Nam và các 
t chüc thành viên trong thirc hin các chInh sách cUa ChInh phU ho trq cho 
ngu?ii dan bi ãnh hu&ng do dai  djch COVID-19, không dê lçii diing dê triIc lçii 
chinh sách, tham ô, tham nhüng, lang phi, lçii Ich nhóm. 

5. S& Cong Thtro'ng: 
To chUc tuyên truyn, ph bin dn các doanh nghip kinh doanh trong 

linh virc Cong nghip, thucing mi trên dja bàn näm rO chInh sách h trq, các quy 
trInh, thU tic d h trq dn vd nguM si9r diing lao dng và ngu?i lao ng bj ânh 
htthng thu nhp do dai  djch COVID- 19 gay ra. 

6. Ciic Thu tinh: 

Chi d?o  các Chi cllc Thu trrc thuc sau khi tip nh.n danh sách các h 
kinh doanh b ành hiRmg do UBND cap xä chuyên den, chU trI, phi hçip vi các 
cci quan lien quan thâm djnh, trInh UBND cap huyn tong hqp danh sách các h 
kinh doanh dU diêu kin ho trçl theo Diêu 3, Chuong II, Quyêt djnh so 15/QD-
Tg ngày 24/4/2020 cUa ThU tring ChInh phU quy djnh ye thirc hin các chInh 
sách h trçl ngithi dan gp khó khän do dai  djch COVID- 19. 

7. Ngân hang Nhà ntrc tinh: 

- Hung dn Ngân hang ChInh sách xã hi tinh trin khai thrc hin chInh 
sách ho trg ngthi sU diing lao dng vay von theo diem 2, mic II cUa Nghj Quyt 
42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cUa ChInh phU; Chuong VI cUa Quyêt djnh s 
1 5/QD-TTg ngày 24/4/2020 cUa ThU tithng ChInh phU. 

- Rà soát tInh tring xp loi ng ti các ngân hang, t chüc tin dung t?i  th?yi 
diem 31/12/2019 cUa các don vj, ngu?ii sU diing lao dng có nhu câu vay vn 
theo Quyêt djnh 1 5/2020/QD-TTg, báo cáo UBND tinh tnthc khi phê duyt 
danh sách. 

- ChU trI, phôi hqp vOi các co quan lien quan theo dOi, kim tra, giám sat 
vic cho vay cUa Ngân hang ChInh sách xã hi dam bão dUng quy djnh. 

4 



8. Chi nhánh Ngãn hang ChInh sách xã hi finh: 

- Chü trI, huàng dn ngui sir dung lao dng v thu c, h so lien quan 
dn vic vay vn uu dãi (sau khi có Quyêt djnh phê duyt cüa UBND tinh) dê 
trá li.rang ngüng vic dôi vri ng.thi lao dng (theo chumg VI, Quyêt djnh 
1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu ttl&ng ChInh phü và các van bàn 
hithng dn lien quan khac). 

- Tng hçip, báo cáo vic thrc hin cho ngix?ii sü ding lao dng vay vn 
theo quy djnh. 

9. Bão him xã hi finh: 

- Chi do Bâo him các huyn, thj xã, thành ph trin khai, thirc hin vic 
tm dung dóng vào qu5 huu trI và tir tuât dôi vâi ngu1i lao dng vâ ngu?1i scr 
dung lao dng do ânh hu&ng b&i dai  djch COVID-19 theo quy djrih mic ill 
Nghj quyt so 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 cüa ChInh phü ye các bin pháp ho 
trçl nguii dan gp khó khàn do di djch COVID-19; thirc hin kiêm tra, xác 
nhn vic tham gia bâo hiêm xã hi cüa ngi.th1 lao dng trong các doanh nghip 
theo quy djnh ti khoãn 2, 3, Diêu 2, Chuung I tai  Quyêt djnh so 15/QD-TTg 
ngày 24/4/2020 cüa Thu tuâng ChInh phü. 

10. Cong an tinh 

- Chi dao lam tht cong tác nm tInh hInh vic trin khai thirc hin chInh 
sách ho trg; phôi hçip vri các Sâ, ban, ngành, dja phi.rcing xr 1 kp thii các van 
dê nay sinh trong qua trInh thc hin Quyêt djnh sO 1 5/QD-TTg ngày 24/4/2020 
cüa Thu tu&ng ChInh phü. 

- Tang cu?ing chi dao  vic báo dam an ninh trt tir; tham gia, phi hqp vâi 
Co quan, don vj lien quan nãm bat tInh hInh dê tham mini các bin pháp phông 
ngira tiêu c1rc; xu l nghiêm dOi vi nhUng tri.thng hqp có hânh vi lçii diing, tric 
lçii chInh sách trong qua trInh to chuc thrc hin. 

11. Ban Quãn I Khu kinh t tinh: 

Chü trI tuyên truyên, phô bin, hu&ng d..n cho các doanh nghip và ngu&i 
lao dng lam vic trong khu cong nghip, khu kinh té ye các chinh sách h trçl 
dOi v.9i doanh nghip vá ngu?ii lao dng bi ánh hithng dai  djch COVID-19. 

12. Các S&, ban ngành, don vj lien quan: Khân trlwng xây dirng k 
hoch triên khai thiic hin nhim v1i; lam tOt cong tác hung dan, tuyên truyn, 
vn dng cong  dong doanh nghip, phôi hcp thrc hin có hiu qua vic h trçl 
ngi.thi lao dng, ngu&i dan gp khó khän do di djch COVID-19; phéi hcip xi'r l 
nhüng vuâng mac phát sinh, djnh k' báo cáo tInh hInh thirc hin, d xut giái 
pháp ye Si Lao dng-Thixcing binh và Xã hi tng hqp báo cáo UBND tinh. 

A A A 9 A S 

13. Be ngh Uy ban Mt trn To quoc Viçt Nam tnh va cac hQl, doan 
the: 

- Dy mtnh cong tác tuyen truyn, quán trit Nghj quy& s 42/NQ-CP 
ngày 09/04/2020 cüa ChInh phU, Quyêt djnh so 1 5/2020/QD-'ITg ngày 
24/4/2020 cüa Thu tirâng ChInh phü den các tang lop nhân dan, ngi.rOi lao dng 
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trong các doanh nghip. 
- Chü trI, phM hçip vi các tè chrc thành viên t chrc giám sat qua trInh 

thrc hin chInh sách h trq cho các dôi ti.rqng trên dja bàn ngay tili khâu 1p danh 
sách dn khâu thm djnh chi trã, thanh quyêt toán theo hrnng dan cüa Ban 
Thithng trirc Uy ban Trung i1ong Mt trn To quôc Vit Nam. 

A - 

14. UBNID cac huyçn, th! xa, thank pho: 

- Chju trách nhim xây dirng k hoch và t chirc trin khai thrc hin h 
trçl cho các di tuclng t?i  da phinng theo quy djnh. 

- Kjp th&i thành 1p Ban Chi dao,  Hi dng thm djnh thrc hin chInh 
sách h trçl nguii dan bj ánh hithng cüa djch COVID-19. Thành phãn Ban Chi 
do gôm: Chü tjch UBND cap huyn lam Tru&ng ban, Phó Chü tjch UBND cap 

huyn và Trueing phOng Lao dng - Thi.rmg binh và Xã hi lam Phó tnr&ng ban; 
các thãnh viên Ban Chi dao  là lânh dao  các phOng, ban lien quan; m&i Thu?ng 
trrc Uy ban Mt trn To quôc và dai  din mt so to chirc hi doàn the cüng 
tham gia Ban Chi do, dam bão h trçl dOng dôi tuqng, cong khai, minh bach, 
không bj trüng lap, thirc hin dung theo quy djnh hin hành. Tuyt dOi không dê 
lçii ding dé triic Igi chInh sách, tham ô, tham nhüng, lang phi, igi Ich nhóm. 

- Chi dto UBND các xâ, phu&ng, thj tr.n thành 1p Hi dng rà soát, 1p 
danh sách các dOi ti.rçlng dü diêu kiin  theo quy djnh duçich trçi gôm: Chñ tjch 
!JBND cap xã lam Chü tjch Hi dông và các thành vién gôm can b: Van hóa - 
xã hi, Lao dng - Thuong binh và Xa hi, Ti.r pháp, Van phOng - Thông kê, 
Cong an, Mt tr.n To quôc, các hi doàn the và Trithng các thôn, bàn, khu phô. 

- Th1rc hin vic thm djnh danh sách các di tuçmg duçc h trçl trên dja 
bàn, gri danh sách các dôi tuçmg ducic hu&ng ho trçi cüa dja phixcmg và l.p dr 
toán danh sách h trçY gi'ri ye Sâ Lao dng - Thuo'ng binh và Xã hi và S& îàì 
chInh. Sau khi duçic phân bô kinh phi h trçc, Chü tjch UBND các huyn, thj xà, 
thành phô chju trách thim chi dao  chi trà h trçY den ngu&i lao dng, nguii dan 
vâi h'mh thirc chi trà phü hcip, thun lqi dê chuyên kinh phi h trçi dn di tuqng 
darn bào nhanh, chInh xác, an toàn và dung theo quy djnh ye cOng tác phOng 
chông djch COVID-19 (co the hgp dông Biiu din chi trá hoc giao UBND xä 
thirc hin). 

- B trI ngân sách dja phuang theo phân cp hin hành d th%rc hin chinh 
sách. 

- Thi.thng xuyên to chrc kim tra vic thirc hin chInh sách h trq tti dja 
phi.rcing bão dam tInh chInh xác, cong khai, minh bach, dOng quy djnh, không dê 
lqi ding trçic igi chInh sách. 

- Chü dng phi hqp vi các s&, ban, ngành lien quan xcr l nhng vi.rOng 
mac phát sinh. 

IV. MOC THfl GIAN THVC  HIN HO TRq, CHE 09 THÔNG TIN 
BAO CÁO: 

- DM vói các di tuqng Ngu&i có cOng vi cách mang,  di tuçing bão trçi 
xã hi, ho nghèo, cn nghèo: 
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+ UBND các huyn, thj xã, thành ph thm djnh danh sách d& tl.rcmg 
ducic h trq và gri danh sách v Sâ Lao dng-Thixcing binh và Xâ hi truoc 
ngày 07/5/2020. 

+ S& Lao dng - Thi.rong birth và Xã hi rà soát, tham mi.ru UBND tinh 
ban hành Quyêt djnh phê duyt danh sách h trg triroc ngày 10/5/2020; phôi 
hçip vói S Tài chInh trInh UBND tinh phân bô kinh phi ho trçl cho các dja 
ph.rong. Sau khi Co quyêt djnh kinh phi ho trq, Chü tjch UBND các huyn, thj 
xâ, thành phô chi do thrc hin chi trá cho các dôi tucing trtrrc ngày 15/5/2020. 

- Di vài các di tlxçlng khác, UBND các huyn, thj xã, thành ph chü 
dng chi dao  thirc hin theo Quyêt djnh 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa 
Thu tuâng ChInh phü, trên tinh than dixa chInh sách h trçl den dôi tucmg scm 
nhât (sau khi các dôi tucng cO dü các ho so lien quan theo quy djnh), hoàn thành 
vic chi trà trwóc ngày 30/5/2020. 

- Hang tun, các S&, ban, ngành lien quan, các dja phuong báo cáo S& Lao 
dng - Thisong binh và Xä hi két qua thirc hin vic h trq, váo lüc 1 5h00 
ngáy thir sáu. So Lao dng - Thuong binh và Xã hi tong hcip, báo cáo UBND 
tinh lOc 16h00. 

Yêu cu Giám d& các SO, Thu truOng các ngành, Chü tjch UBND các 
huyn, thj xâ, thành phô khân trucing triên khai thrc hin./. 

Noi nhin: 
- VP. ChInh phil (b/c); 
- B LD-TB&XH (b/c); 
- B Tài chInh (b/c); 
- BTV Tinh Uy, TT HOND tinh (b/c); 
- Doàn Dai biêu Quôc hi tinh; 
- U' ban MTFQVN tinh; 
- Các PCT UBND tinh; 
- Ban VHXH-HDND tinh; 
- Các Sey, ban ngành, doàn the cap tinh; 
- UBND các huyn, thj xâ, thành phi; 
- Các TV BCD 42 
-LiruVT,VX. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
HOC UT!CH 
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