
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TH       Ia H’Drai, ngày         tháng 7 năm 2021   

Về việc triển khai kịp thời, 

hiệu quả chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 trên địa 

bàn huyện Ia H’Drai 

 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện1; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

Thực hiện Công văn số 2490/UBND-KGVX ngày 21/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-192, Ủy ban nhân dân 

huyện Ia H’Drai yêu cầu: 

1. Các Cơ quan, ban ngành có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch số 135/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

(Kế hoạch số 135/KH-UBND)3 và chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành (nếu có): 

- Khẩn trương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người sử dụng 

lao động, người lao động và Nhân dân biết, lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách 

hỗ trợ theo quy định. Hoàn thành trong tháng 7 năm 2021. 

- Khẩn trương rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ và tổng hợp danh sách các đối 

tượng đủ điều kiện hỗ trợ từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến nay do ngành quản lý, 

trình cấp có thẩm quyền xem xét (nếu có) nhằm đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ 

các đối tượng nêu trên trước ngày 05 tháng 8 năm 2021.  

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện đảm bảo hiệu 

quả, kịp thời, đúng đối tượng; Kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

huyện đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị (nếu có). 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện vận dụng các nguồn lực có liên quan 

và vận động xã hội hóa để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng lao động không có 

                                                 
1 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông. 
2Theo Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg). 

3Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện Ia H’Drai. 
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giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số lao động đặc thù hiện đang 

gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID -19 tại địa phương. 

- Phân công cán bộ thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người 

dân, doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; xử lý 

nghiêm những trường hợp vi phạm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có 

hướng giải quyết, không để tình trạng bức xúc kéo dài.  

2. Ủy ban nhân dân xã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 

135/KH-UBND. Trong đó tập trung một số nội dung sau: 

- Khẩn trương rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối 

tượng, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ 

trợ, đặc biệt là đối với người lao động; trẻ em và người đang điều trị COVID-19, 

cách ly y tế. 

* Lưu ý: Hướng dẫn lập hồ sơ và tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều 

kiện hỗ trợ từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay4 và từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 

đến nay5 do địa phương quản lý trình cấp có thẩm quyền xem xét (nếu có) nhằm 

đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng nêu trên trước ngày 05 tháng 8 

năm 2021.  

- Tăng cường tuyên tuyền, hướng dẫn, phổ biến rộng rãi đến người dân và 

doanh nghiệp biết, lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách hỗ trợ theo quy định; 

đặc biệt, thực hiện tuyên truyền đến các thôn để vận động người lao động khẩn 

trương hoàn thành các thủ tục để được xem xét, hỗ trợ theo quy định; đồng thời, 

đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến nhằm rút 

ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác 

nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại địa phương bảo đảm 

tính chính xác, công khai, minh bạch và phòng, chống bỏ sót, chi sai đối tượng và 

sử dụng ngân sách trái quy định pháp luật hiện hành.   

Yêu cầu các cơ quan ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương, 

nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (p/h); 

- Lưu: VT, LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
 

                                                 
4 Trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế theo quy định tại Chương VII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg  
5 Người lao động theo quy định tại Chương IV, V, VII; hộ kinh doanh theo quy định tại Chương VII, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 
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