UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VÀ XÃ HỘI

Số:1196/BC-SLĐTBXH

Quảng Trị, ngày 02 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
đến ngày 01/7/2020
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các
biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt
là Nghị quyết số 42/NQ-CP); Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020
của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Quyết định số
15/QĐ-TTg).
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện các chính
sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh như
sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh:
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐTTg, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã khẩn trương tham mưu UBND
tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện:
- Thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số
42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg với 30 thành viên, gồm đại diện
Lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh liên quan và Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố (Quyết định 1090/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh).
- Ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch
1943/KH-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh).
- Tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ
đạo tỉnh để theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số
42/NQ-CP và Quyết định số 15/QĐ-TTg (Thông báo số 54/TB-UBND ngày
13/5/2020 của UBND tỉnh).
- UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2110/UBND-VX ngày 14/5/2020
về khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại
dịch COVID-19.
2. Công tác triển khai, hướng dẫn của Sở Lao động-Thương binh và
Xã hội:
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- Thành lập Tổ giúp việc BCĐ tỉnh và Công bố các đường dây nóng của Sở
Lao động-Thương binh và Xã hội để kịp thời đôn đốc, kiểm tra quá trình thực
hiện và giải đáp những vướng mắc của công dân trong quá trình thực hiện các
chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn
tỉnh (Quyết định 109/QĐ-SLĐTBXH ngày 04/5/2020 của Sở Lao động-Thương
binh và Xã hội).
- Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển
khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/QĐ-TTg (Công
văn số 773/SLĐTBXH-BTXH ngày 4/5/2020).
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các
Trưởng phòng liên quan của Sở đã tổ chức các Đoàn công tác đến làm việc với
Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội của 9/10 huyện, thị xã, thành phố để
đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã thành phố trong việc triển khai Kế hoạch
của UBND tỉnh.
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã thông báo, công khai đến các
huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các tầng lớp Nhân dân trên
địa bàn tỉnh biết về địa chỉ Hệ thống thông tin tiếp nhận và trả lời của Bộ Lao
động-Thương binh và Xã hội để giải đáp các câu hỏi vướng mắc trong quá trình
thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Hằng
ngày, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã nắm số liệu và báo cáo Bộ Lao
động-Thương binh và Xã hội theo quy định.
Ngoài ra, đối với đối tượng hộ kinh doanh, người lao động, người sử dụng
lao động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện một số
nội dung như sau:
+ Ban hành Công văn số 863/SLĐTBXH-LĐVLATLĐ ngày 18/5/2020,
Công văn số 913/SLĐTBXH-LĐVLATLĐ ngày 26/5/2020, Công văn số
1008/SLĐTBXH-LĐVLATLĐ ngày 05/6/2020, Công văn số 1046/SLĐTBXHLĐVLATLĐ ngày 12/6/2020 để hướng dẫn thực hiện một số nội dung của
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg đối với người lao động, người sử dụng lao động
và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19;
+ Sở cũng đã tổ chức các đoàn đến các huyện, thị xã, thành phố để hướng
dẫn, giải quyết vướng mắc của địa phương.
II. TÌNH HÌNH TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn triển khai của Sở Lao
động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực,
khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do đại dịch COVID-19 trên địa bàn. Kết quả như sau:
1. Đối với 04 nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã
hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ do đại dịch COVID19:
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- Tính đến ngày 18/5/2020, có 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã được Chủ
tịch UBND huyện, thị xã, thành phố hoàn thành thẩm định danh sách 04 nhóm
đối tượng và gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã khẩn trương kiểm tra, rà soát
danh sách và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách
và kinh phí hỗ trợ của 10/10 huyện.
Theo báo cáo của các địa phương, có 29 người (gồm 15 đối tượng người có
công, 14 đối tượng hộ cận nghèo) tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ với số tiền:
33.000.000 đồng.
- Đối với nhóm đối tượng (Người có công với cách mạng, đối tượng bảo
trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) được hỗ trợ theo Nghị quyết
số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh là:
+ Tổng số toàn tỉnh có 139.220 người được hỗ trợ.
+ Tổng kinh phí hỗ trợ của 4 nhóm là: 137.711.250.000 đồng.
(Chi tiết từng huyện, thị xã, thành phố theo Phụ lục kèm theo).
- Đến ngày 28/5/2020, việc chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng trên địa
bàn (người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo) đã hoàn thành.
2. Đối với hỗ trợ nhóm đối tượng hộ kinh doanh, người lao động, người
sử dụng lao động:
Song song với việc triển khai rà soát, lập danh sách, thẩm định danh sách
của 4 nhóm đối tượng được hỗ trợ (Người có công với cách mạng, đối tượng
bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo), UBND các huyện, thị
xã, thành phố đang khẩn trương chỉ đạo các Doanh nghiệp, UBND các xã,
phường, thị trấn tích cực rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục cho nhóm đối
tượng người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh được hỗ trợ theo
Quyết định số 15/QĐ-TTg.
Đến nay, có 9/10 huyện, thị xã, thành phố đã trình danh sách đối tượng đề
nghị hỗ trợ, gồm:
- Thị xã Quảng Trị:
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hộ
kinh doanh có khai thuế dưới 100 triệu đồng, số lượng 16 hộ, kinh phí hỗ trợ 16
triệu đồng. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt, UBND thị xã Quảng Trị đã
chi hỗ trợ.
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với lao
động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm 3 đợt, số lượng 725
người, kinh phí đề nghị hỗ trợ 725 triệu đồng. UBND tỉnh đã có quyết định phê
duyệt 3 đợt, số lượng 713 người, kinh phí hỗ trợ 713 triệu đồng (12 lao động bán
vé xổ số lưu động, Sở đang đề nghị Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến
thiết Quảng Trị rà soát, xác nhận). Ngày 01/7/2020, UBND thị xã Quảng Trị tổ
chức chi hỗ trợ cho số người đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Huyện Triệu Phong:
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+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hộ
kinh doanh có khai thuế dưới 100 triệu đồng, số lượng 26 hộ, kinh phí hỗ trợ 26
triệu đồng. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt, UBND huyện Triệu Phong
đang làm thủ tục chi hỗ trợ.
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với
người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ
điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2 đợt, với số lượng 7 người, kinh phí hỗ
trợ 7 triệu đồng. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt 1 đợt, số lượng 3 người,
kinh phí hỗ trợ 3 triệu đồng. UBND huyện Triệu Phong đang làm thủ tục chi hỗ
trợ cho 3 người đã được phê duyệt.
- Huyện Cam Lộ:
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hộ
kinh doanh có khai thuế dưới 100 triệu đồng, số lượng 01 hộ, kinh phí hỗ trợ 01
triệu đồng. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt, số lượng 01 hộ, kinh phí hỗ
trợ 01 triệu đồng.
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 1 đối với
lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, số lượng 35
người, kinh phí đề nghị hỗ trợ 35 triệu đồng. UBND tỉnh đã có quyết định phê
duyệt, số lượng 34 người, kinh phí hỗ trợ 34 triệu đồng (01 lao động bán vé xổ
số lưu động, Sở đang đề nghị Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết
Quảng Trị rà soát, xác nhận). UBND huyện Cam Lộ đang làm thủ tục chi hỗ trợ.
- Thành phố Đông Hà:
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hộ
kinh doanh có khai thuế dưới 100 triệu đồng, số lượng 09 hộ, kinh phí hỗ trợ 09
triệu đồng.
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 1 đối với
lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, số lượng 198
người, kinh phí đề nghị hỗ trợ 198 triệu đồng (6 lao động bán vé xổ số lưu động,
Sở đang đề nghị Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Trị rà
soát, xác nhận). UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt, số lượng 198 người,
kinh phí hỗ trợ 198 triệu đồng.
- Huyện Đakrông:
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hộ
kinh doanh có khai thuế dưới 100 triệu đồng, số lượng 13 hộ, kinh phí hỗ trợ 13
triệu đồng. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt, số lượng 13 hộ, kinh phí hỗ
trợ 13 triệu đồng.
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với
người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ
điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, số lượng 01 người, kinh phí hỗ trợ 01
triệu đồng. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt, số lượng 01 người, kinh phí
hỗ trợ 01 triệu đồng.

5
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với lao
động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm 2 đợt, số lượng 127
người, kinh phí đề nghị hỗ trợ 127 triệu đồng. UBND tỉnh đã có quyết định phê
duyệt đợt 1, số lượng 33 người, kinh phí hỗ trợ 33 triệu đồng.
- Huyện Hướng Hóa:
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với lao
động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương,
số lượng 16 người, kinh phí đề nghị hỗ trợ 28,8 triệu đồng.
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 1 đối với
lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, số lượng 1.325
người, kinh phí đề nghị hỗ trợ 1.325 triệu đồng.
- Huyện Hải Lăng:
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hộ
kinh doanh có khai thuế dưới 100 triệu đồng, số lượng 64 hộ, kinh phí đề nghị
hỗ trợ 64 triệu đồng.
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với
người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ
điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, số lượng 09 người, kinh phí hỗ trợ 09
triệu đồng.
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 1 đối với
lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, số lượng 1.127
người, kinh phí đề nghị hỗ trợ 1.127 triệu đồng (15 lao động bán vé xổ số lưu
động, Sở đang đề nghị Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng
Trị rà soát, xác nhận).
- Huyện Vĩnh Linh:
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hộ
kinh doanh có khai thuế dưới 100 triệu đồng, số lượng 38 hộ, kinh phí đề nghị
hỗ trợ 38 triệu đồng.
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với
người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ
điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, số lượng 07 người, kinh phí hỗ trợ 07
triệu đồng.
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với lao
động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, số lượng 1.860
người, kinh phí đề nghị hỗ trợ 1.860 triệu đồng (8 lao động bán vé xổ số lưu
động, Sở đang đề nghị Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng
Trị rà soát, xác nhận).
- Huyện Gio Linh:
+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hộ
kinh doanh có khai thuế dưới 100 triệu đồng, số lượng 99 hộ, kinh phí đề nghị
hỗ trợ 99 triệu đồng.
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Đến ngày 01/7/2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình UBND
tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 5.703 người, hộ kinh doanh
(trong tổng số 5.741 người, hộ kinh doanh do UBND các huyện, thị xã, thành
phố đã trình, có 38 người lao động bán lẻ vé số lưu động chưa trình do đang
được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị rà soát, xác nhận), với số
kinh phí đề nghị hỗ trợ là 5.715,8 triệu đồng. UBND tỉnh đã quyết định phê
duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 1.038 hộ kinh doanh và người lao động
với số kinh phí 1.038 triệu đồng, trong đó: 56 hộ kinh doanh có doanh thu khai
thuế dưới 100 triệu đồng với số kinh phí hỗ trợ 56 triệu đồng; 978 lao động
không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm với số kinh phí hỗ trợ 978
triệu đồng; 04 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm
việc không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, với số kinh phí hỗ trợ 04
triệu đồng.
(Có biểu tổng hợp chung toàn tỉnh kèm theo)
3. Khảo sát, đề nghị đối với nhóm đối tượng người lao động bị ảnh
hưởng bởi đại dịch Covid-19 ngoài các đối tượng tại Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg
Sau khi nhận được số lượng khảo sát nhóm đối tượng người lao động bị
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ngoài các đối tượng tại Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg do UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giáo dục và Đào
tạo, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch gửi đến, Sở Lao động-Thương binh và Xã
hội đã tổng hợp và có Tờ trình số 1010/TTr-SLĐTBXH ngày 05/6/2020 về việc
đề nghị hỗ trợ kinh phí cho người lao động bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập
do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 không được hỗ trợ theo Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 23/6/2020, Sở Lao độngThương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp liên ngành Sở Lao động-Thương binh
và Xã hội và Sở Tài chính với nội dung rà soát tham mưu bổ sung đối tượng bị
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cần được hỗ trợ ngoài các đối tượng tại Quyết
định số 15/2020/QĐ-TTg để đề nghị hỗ trợ.
Trên cơ sở thống nhất của liên ngành, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
đã có Tờ trình số 1149/TTr-SLĐTBXH về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho lao
động bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
không thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày
24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trình UBND tỉnh.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Mặt được:
- Các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại
dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐTTg đã góp phần chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao
động và góp phần ổn định xã hội, nhất là việc chi hỗ trợ kịp thời đối với 04
nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội và người thuộc hộ
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nghèo, hộ cận nghèo đã giúp cho người dân giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc
sống.
- Việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân do ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu
sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự triển khai thực hiện phối hợp của các
sở, ban ngành từ tỉnh, huyện đến cấp cơ sở và sự tham gia giám sát của Uỷ ban
Mặt trận TQVN và các tổ chức đoàn thể các cấp.
- UBND các cấp (tỉnh, huyện, xã) đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo, ban
hành kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm đối với các thành viên Ban chỉ
đạo, các cơ quan chuyên môn để tổ chức thực hiện.
- Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng thẩm
quyền. Các chính sách hỗ trợ cho đối tượng đang được thực hiện có hiệu quả;
triển khai đầy đủ, đồng bộ và đúng quy định, đã tổ chức tốt công tác tuyên
truyền, rà soát, thẩm định, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng để trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách theo quy định.
2. Khó khăn, vướng mắc: Trong quá trình thực hiện gặp một số khó khăn,
vướng mắc sau:
- Một số địa phương chỉ đạo chỉ đạo chứa sâu sát, để UBND xã giao cho
các thôn chi trả (xã Ba Nang, huyện Đakrông) dẫn đến sử dụng sai mục đích.
Sau khi có thông tin, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND
huyện Đakrông tổ chức kiểm tra, chỉ đạo xử lý kịp thời. Đến ngày 12/6/2020,
UBND xã Ba Nang đã chỉ đạo 3 thôn xin lỗi người dân và hoàn trả lại số tiền
thu sai quy định cho người dân. Đồng thời, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố rà soát việc chi trả, đặc biệt là vùng dân
tộc thiểu số. Đến nay, theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố thì không
phát hiện chi sai mục đích.
- Đối với nguồn ngân sách địa phương không chủ động (chủ yếu dựa vào
sự phân bổ cấp trên) trong lúc đó ngân sách trung ương chuyển về chậm, vì vậy
ảnh hưởng đến tiến độ chi trả hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn.
- Đối với nhóm đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao
động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, để được hỗ trợ thì người lao động và
doanh nghiệp phải đảm bảo nhiều điều kiện, nhất là điều kiện doanh nghiệp không
có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương, nên người lao động khó
tiếp cận được gói hỗ trợ này. Nhóm doanh nghiệp nhỏ, lao động tự do (không có
giao kết hợp đồng lao động) cũng còn nhiều bất cập.
- Một số vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ cho nhóm lao động tự do (lao
động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm) bị ảnh hưởng dịch
bệnh, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện ở các địa phương.
IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Để thực hiện tốt Kế hoạch số 1943/KH-UBND của UBND tỉnh về thực
hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên
địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban
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chỉ đạo tỉnh) đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP của
Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các
biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn
tỉnh. Đặc biệt quan tâm đến 04 nhóm đối tượng (Lao động tạm hoãn thực hiện
hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương; Lao động bị chấm dứt hợp đồng
lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất
nghiệp; Lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm; Hộ kinh
doanh bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19).
2. Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tiến độ triển khai hỗ trợ
người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội tại Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 về
việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày
24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và chỉ đạo của UBND tỉnh
tại Công văn số 2838/UBND-VX ngày 26/6/2020 về việc đôn đốc hoàn thành
tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
Phấn đấu việc chi trả hỗ trợ cho đối tượng lao động việc làm hoàn thành
trước ngày 15/7/2020.
3. Tăng cường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra UBND các xã, phường, thị trấn
triển khai rà soát và phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ,
thực hiện công khai hóa danh sách đối tượng được hỗ trợ theo trình tự, thủ tục
đúng quy định, trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thẩm định và gửi
về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt
danh sách đối tượng được hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng lao
động việc làm.
4. Kiểm tra các địa phương thực hiện việc chi trả cho các nhóm đối tượng
được hỗ trợ do đại dịch COVID-19 trên địa bàn một cách kịp thời, đúng đắn,
đảm bảo đúng quy trình, quy định, kiên quyết không để trục lợi, lợi dụng danh
sách để tham ô, thất thoát.
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kính báo cáo./.
Người ký: Phan
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
Văn Linh
- Bộ Lao động-TB và XH (b/c);
Email:
- UBND tỉnh (b/c);
phanvanlinh@q
- Ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh;
- Đ/c Hoàng Nam, PCT UBND tỉnh (b/c);
uangtri.gov.vn
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Chức vụ: Giám
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
đốc
- Lưu: VT, BTXH, VP.
Phan Văn Linh
Thời gian ký:
02.07.2020
10:29:09 +07:00
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BẢNG TỔNG HỢP
NGƯỜI CÓ CÔNG, ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO,
HỘ CẬN NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số 1196/BC- SLĐTBXH ngày 02/7/2020 của Sở Lao động- TB&XH)

TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên địa phương
(huyện, thị xã thành
phố)

Thành phố Đông Hà
Thị xã Quảng Trị
Huyện Vĩnh Linh
Huyện Gio Linh
Huyện Hải Lăng
Huyện Triệu Phong
Huyện Cam Lộ
Huyện Đakrông
Huyện Hướng Hóa
Huyện đảo Cồn cỏ
TOÀN TỈNH

Người có công và thân
nhân hưởng trợ cấp
hàng tháng
Số
người
1.608
816
2.899
1.901
1.891
2.365
762
1.009
1.486
0
14.737

Kinh phí hỗ
trợ (đ)

Đối tượng bảo trợ xã
hội hưởng trợ cấp
hàng tháng
Số
người

Kinh phí hỗ
trợ (đ)

2.409.500.000 2.339 3.488.500.000
1.222.000.000
773 1.157.500.000
4.344.500.000 4.171 6.240.000.000
2.847.000.000 4.497 6.719.500.000
2.830.500.000 5.435 8.134.500.000
3.536.500.000 6.329 9.481.500.000
1.142.000.000 2.262 3.387.000.000
1.513.500.000 1.028 1.541.000.000
2.227.500.000 3.021 4.520.500.000
0
0
0
22.073.000.000 29.855 44.670.000.000

Người thuộc hộ nghèo,
hộ cận nghèo
Số
Số
người
Kinh phí hỗ
người
cận
trợ (đ)
nghèo
nghèo
1.542
6.772 6.235.250.000
255
717
729.000.000
2.333
4.230 4.922.250.000
2.782
4.936 5.788.000.000
1.272
4.383 4.241.250.000
1.921
4.853 5.080.500.000
819
2.264 2.311.250.000
16.985
4.620 16.203.750.000
23.493 10.443 25.451.000.000
8
0
6.000.000
51.410 43.218 70.968.250.000

Tổng số
người
được hỗ
trợ

Tổng kinh phí
(đồng)

12.261 12.133.250.000
2.561
3.108.500.000
13.633 15.506.750.000
14.116 15.354.500.000
12.981 15.206.250.000
15.468 18.098.500.000
6.107
6.840.250.000
23.642 19.258.250.000
38.443 32.199.000.000
8
6.000.000
139.220 137.711.250.000
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BẢNG TỔNG HỢP
CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG: HỘ KINH DOANH, NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(kèm theo Báo cáo số 1196/BC- SLĐTBXH ngày 02/7/2020 của Sở Lao động- TB&XH)
Đối tượng và kinh phí hỗ trợ

Số
TT

A
1

Đơn vị

B
Thị xã Quảng
Trị

Người lao
động tạm
hoãn thực
hiện HĐLĐ
hoặc nghỉ
việc không
hưởng lương

Số
LĐ

Số tiền
hỗ trợ
(1.000
đồng)

1

2

Hộ kinh
doanh doanh
thu khai thuế
dưới 100 tr.đ

Số
hộ

3
16

Số tiền
hỗ trợ
(1.000
đồng)

4
16.000

Người LĐ bị
chấp dứt
HĐLĐ,
HĐLV
nhưng không
đủ điều kiện
hưởng TCTN

Số
LĐ

Số tiền
hỗ trợ
(1.000
đồng)

5

6

Người lao động không có giao
kết hợp đồng lao động bị mất
việc làm

Tổng
số
lao
động

7
725

Tổng số
tiền hỗ
trợ
(1.000
đồng)

8
725.000

Người sử
dụng lao
động vay vốn
để trả lương
ngừng việc
đối với người
lao động

Trong đó:
lao động
Số
bán vé số
Số
lao
lưu động
tiền
động
vay
Số
được
(1.000
tiền
trả
Số
đồng)
hỗ trợ
lương
LĐ
(1.000
đồng)
9
10
12 12.000

11

12

Tổng
số
người
và hộ
được
hỗ trợ

Tổng số
Kinh phí
hỗ trợ
(1.000
đồng)

13

14

741

Ghi chú

15
741.000 Đã phê
duyệt 16 hộ
kinh doanh;
713 người
lao động
không có
giao kết
HĐLĐ
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A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

Huyện Triệu
Phong

26

26.000

3

Huyện Cam
Lộ

1

1.000

35

35.000

1

1.000

36

4

Thành phố
Đông Hà

9

9.000

204

204.000

6

6.000

213

5

Huyện
Đakrông

13

13.000

127

127.000

7

1

7.000

1.000

33

141

14

15

33.000 Đã phê duyệt
26 hộ kinh
doanh; 3 lao
động không
đủ điều kiện
hưởng TN
36.000 Đã phê duyệt
duyệt 01 hộ
kinh doanh;
34 người lao
động không
có giao kết
HĐLĐ
213.000 Đã phê duyệt
198 người lao
động không
có giao kết
HĐLĐ
141.000 Đã phê duyệt
13 hộ kinh
doanh; 01 lao
động không
đủ điều kiện
hưởng TN;
33 LĐ không
có giao kết
HĐLĐ

12
A

B

1

2

6

Huyện Hướng
Hóa
Huyện Hải
Lăng
Huyện Vĩnh
Linh
Huyện Gio
Linh
Huyện đảo
Cồn Cỏ
Tổng:

16

28.800

7
8
9
10

16

28.800

3

4

5

6

7

8

1.334

1.334.000

64

64.000

9

9.000 1.142

1.142.000

38

38.000

7

7.000 1.868

1.868.000

99

99.000

266 266.000

24

24.000 5.435

5.435.000

9

13

14

9.000

1.350

1.362.800

15 15.000

1.215

1.215.000

1.913

1.913.000

99

99.000

5.741

5.753.800

9

8

10

11

12

8.000

51 51.000

0

0
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