ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHƯ THANH

Số: 97 /UBND-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v chấn chỉnh thực hiện hồ sơ đề nghị
hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng
lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19
theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Như Thanh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính
phủ; Kế hoạch số 266/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết
số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số
33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021
của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Tính đến thời điểm này, huyện Như Thanh đã đề nghị tỉnh xem xét quyết
định, đồng thời Hội đồng xét duyệt huyện đã tổ chức 03 đợt xét hỗ trợ cho các đối
tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, gồm: Giảm mức đóng vào Quỹ bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 4.204 lao động; hỗ trợ cho 19 hộ kinh
doanh; hỗ trợ cho 112 người là F0, F1;
Hoàn chỉnh hồ sơ để đề nghị Chủ tịch UBND huyện ký quyết định hỗ trợ cho
88 F0, F1; 34 trẻ em; 39 lao động tự do; 149 lao động ngừng việc; 7 lao động
mang thai; 54 lao động đang nuôi con nhỏ.
Qua quá trình thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng, cơ bản các đơn vị đã thực
hiện đúng đối tượng, đầy đủ hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn có một số
đơn vị chưa rà soát kịp thời, đầy đủ các đối tượng được thụ hưởng; việc ban hành
quyết định cách ly F1 thiếu và sai thông tin; chưa bám vào hướng dẫn của các
ngành chức năng, nên khi thu nhận, lập hồ sơ cho đối tượng vẫn bị sai lệch, chưa
đảm bảo theo quy định như:
- Quyết định cách ly F1, sai sót họ tên, ngày tháng năm sinh trong quyết
định với giấy tờ tùy thân, như chứng minh nhân dân (căn cước công dân); không
ghi rõ mã định danh (hoặc họ tên) của F0 liên quan đến F1.
- Quyết định cách ly và kết thúc cách ly không có số, ngày tháng ban hành;
cá biệt có đơn vị phô tô quyết định, ký trước (chữ ký pô tô), điền tên, ngày tháng
cách ly sau; quyết định không ban hành trên TDOF.
- Nhiều đơn vị phô tô, ký giấy xác nhận cách ly trước và đưa cho F1, người
cách y tế tự viết tên, tuổi, ngày, tháng cách ly sau; tẩy, xóa; một giấy xác nhận viết
nhiều loại mực….

- Theo quy định, chỉ hỗ trợ 80.000đ/người/ngày cho F0, F1 trong thời gian
điều trị và cách ly thực tế; tuy nhiên các đơn vị đề nghị hỗ trợ theo quyết định mà
chưa theo thời gian cách ly thực tế (không trừ thời gian từ ngày F1 tiếp xúc với F0
trước khi phát hiện F0); đề nghị các xã, thị trấn, xác nhận lại những trường hợp đã
gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ và gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động - TBXH)
trước ngày 14/01/2021 để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng.
(có danh sách F0, F1 đề nghị xác định thời gian kèm theo)
Thời gian hỗ trợ cho F0, F1 đã kết thúc từ ngày 31/12/2021, tuy nhiên thời
gian thực hiện thủ tục hỗ trợ cho F0, F1 chậm nhất đến ngày 31/3/2022.
Để kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử
dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP
ngày 01/7/2021 của Chính phủ. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực
hiện tốt một số nội dung sau:
1. Phải chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai sót nêu trên trong các đợt
thực hiện tới đây. Giao phòng LĐTB&XH huyện chỉ đạo và chỉ tiếp nhận hồ sơ
đầy đủ, đúng quy định.
2. Hoàn chỉnh hồ sơ để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng F0 đã điều trị khỏi
bệnh, F1 đã hoàn thành cách ly y tế theo quy định, thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ về
huyện trước ngày 20/3/2022. Sau thời gian này, các địa phương để sót đối tượng,
không lập hồ sơ về huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu hoàn toàn
trách nhiệm..
3. Quyết định cách ly, kết thúc cách ly phải thực hiện qua hệ thống
TDoffice; giấy xác nhận cách ly phải theo thời gian cách ly thực tế, phải đánh
máy, ký xác nhận của UBND xã, thị trấn (không dùng bản phô tô hoặc in trước
viết sau).
4. Cơ quan đơn vị xác nhận, đề nghị hỗ trợ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước
UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thời gian đề nghị hỗ
trợ cho các đối tượng.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan,
đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, 2PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu VT.
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