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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

 

 
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 ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; 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. Ủy ban 

nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I:Tình hình, tác động của đại dịch Covid-19 đến việc làm, đời sống của 

người lao động và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

huyện 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19,đã tác động mạnh mẽ đến việc làm, đời 

sống của người lao động; số lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu 

năm 2020 giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2019, lao động xuất khẩu không đạt chỉ 

tiêu đề ra. Tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 

huyện phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương chiếm khoảng 3000 

người, tập trung nhiều nhất là lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực kinh 

doanh vận tải, nhà hàng, khách sạn, giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; số hộ 

kinh doanh buôn bán, dịch vụ phải tạm dừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ chiếm gần 55% tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn 

huyện; số lao động làm việc tự do không có giao kết hợp đồng lao động trong lĩnh 

vực phi nông nghiệp bị mất việc làm trên 4.000 người. 

Số lao động làm việc ở nước ngoài về nước từ tháng 01/2020 đến tháng 

6/2020 gần: 2.600 người (bao gồm số lao động về nước theo diện hết hợp đồng lao 

động và số lao động làm việc tự do ở các nước về nước do tác động của dịch 

Covid-19) như Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc, 

Lào....  

- Trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp: Do tác động của đại 

dịch Covid-19, toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện phải tạm ngừng việc 

dạy học, nhiều đơn vị phải tạm ngừng từ tháng 2/2020, qua rà soát có 171 giáo 

viên mầm non, nhân viên nấu ăn tại các trường trong công lập thuộc diện hợp đồng 

phải nghỉ việc. 

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính 

phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ 



  

2 

 

 

Triển khai kịp thời việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 27/4/2020 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ 

và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 

2478/UBND-VX1 ngày 15/4/2020, Công văn số 2669/UBND-VX1 ngày 

27/4/2020; Công văn số3267/UBND-VX1 ngày 25/5/2020 về việc chỉ đạo, hướng 

dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19.  

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 

29/4/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn quy 

trình về xác định, tiếp nhận hồ sơ theo quy định. 

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP do đồng chí Chủ 

tịch  UBND huyện làm Trưởng ban; đồng chí PCT UBND huyện, Trưởng phòng 

Lao động- TBXH, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch làm Phó trưởng ban chỉ 

đạo; 15 phòng, ngành liên quan và 22 Chủ tịch UBND các xã, thị trấn làm thành 

viên;Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị 

ảnh hưởng do dịch Covid 19 theo Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 

do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng, PCT UBND, Trưởng 

phòng Lao động-TBXH, Trưởng phòng TC-KH làm PCT Hội đồng, 9 phòng, 

ngành liên quan là thành viên và có sự tham gia giám sát của UBMTTQ huyện và 

Liên đoàn Lao động huyện để giúp việc cho Chủ tịch UBND huyện thẩm định toàn 

bộ hồ sơcủa 04 nhóm đối tượng: (1) nhóm lao động trong doanh nghiệp; (2) nhóm 

hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh 

doanh; (3) nhóm lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm; (4) nhóm 

đối tượng có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo. 

- Tại 22/22 xã, thị trấnđã thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp 

xã do đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã làm Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND phụ trách lĩnh vực làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, các Thành viên là 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng các Tổ chức đoàn thể và lãnh đạo các phòng, ngành 

cấp xã (bao gồm từ 10-12 thành viên). Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp xã chịu trách 

nhiệm thẩm định toàn bộ hồ sơ do hộ kinh doanh và người lao động đề nghị, đồng 

thời trực tiếp theo dõi, giám sátcơ sở trong việc việc rà soát, cắt giảm đối tượng chết, 

đối tượng chuyển khẩu, đối tượng hưởng nhiều chế độ; chỉ đạo UBND cấpxã tổ chức 

niêm yết danh sách đối tượng tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và trụ sở UBND cấp xã 

để các cấp, các ngành, nhân dân giám sát. Là huyện đầu tiên thực hiện chi trả hỗ trợ 

cho 2 nhóm người có công và bảo trợ xã hội trước ngày 30/4 theo tinh thần chỉ đạo 

của Trung ương và UBND tỉnh. 

Cùng với việc tập trung làm tốt công tác rà soát đối tượng, các địa phương đã 

triển khai kịp thời các hoạt động tuyên truyền và tổ chứctập huấn hướng dẫn cho 

người dân, doanh nghiệp kê khai, lập hồ sơ.Phối hợp với UBMTTQ huyện tổ chức 
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Hội nghị triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh 

hưởng Covid 19 vào chiều 09/5/2020 có sự tham gia hướng dẫn của của Trưởng 

phòng chuyên môn cấp tỉnh. Tính đến ngày 15/5/2020, tại22/22 xã, thị trấn đãhoàn 

thành việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trìnhtiếp nhận; tập huấncho đội 

ngũTrưởng ban công tác mặt trận, Trưởng các thôn/xóm khối phố và toàn bộ các 

thành viên Hội đồng thẩm định hồ sơ ở cấp xã với hơn 958đại biểu các cấp tham 

gia. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị 

quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ tại Thị trấn Thạch Hà. Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đã thành 

lập Đoàn giám sát tại 4xã Thạch Kênh, Thạch Đài, Nam Điền, Tân Lâm 

Hương.Thông qua các cuộc giám sát của Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

đã kịp thời hướng dẫn các địa phương khắc phục các tồn tại như: Niêm yết danh 

sách các đối tượng không đảm bảo thời gian quy định; không thông báo đầy đủ 

trên hệ thống loa truyền thanh các đối tượng được hưởng chính sách để nhân dân 

giám sát; các trường hợp nhận thay chế độ nhưng không có giấy ủy quyềnv.v.. 

 2. Kết quả rà soát, xác định danh sách 03 nhóm đối tượng: Người có 

công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo của cấp huyện, cấp xã 

2.1. Kết quả rà soát xác định danh sách 03 nhóm đối tượng đề nghị hỗ trợ 

theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. 

- Căn cứ danh sách người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng và danh sách đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp thường xuyên có 

trong danh sách chi trả đến tháng 4/2020; căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo có đến ngày 31/12/2019 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

4008/QĐ-UBND. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạoPhòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát danh sách 

chi tiết của từng đối tượng để đưa ra khỏi danh sách các trường hợp như: 

(1) Đối tượngmới bị chết sau ngày chi trả tháng 4/2020 

(2) Đối tượngchuyển khẩu khỏi nơi thường trú. 

(3) Người có công với cách mạng hưởng từ 2 chế độ trở lên. 

(4) Nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng đồng thời là đối tượng bảo 

trợ xã hội; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang đi XKLĐ... 

- Số liệu ban đầu 3 nhóm toàn huyện có: 20.529 người.  

2.2. Kết quả rà soát xác định danh sách đối tượng người có công với cách 

mạng đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

- Tổng số đối tượng người có công với cách mạng có trong danh sách chi trả 

trợ cấp ưu đãi hàng tháng đến tháng4/2020: 3.886 người 

- Tổng số đối tượng là người có công với cách mạng không đưa vào danh 

sách đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg: 420 người. Trong đó đối 

tượng hưởng từ 02 chế độcó công với cách mạng trở lên và mới chết sau chi trả 

tháng 4 là:420 đối tượng. 
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2.3. Kết quả rà soát xác định danh sách đối tượng bảotrợ xã hội đề nghị hỗ 

trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

- Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội có trong danh sách chi trả trợ cấp thường 

xuyên tháng 4/2020: 6.202 người. 

- Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội không đưa vào danh sách đề nghị hỗ trợ 

theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg: 457 người. Trong đó: Số đối tượng mới chết 

sau chi trả tháng 4/2020: 37 người; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng 02 chính sách: 

5 người; đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi đồng thời là đối tượng người có 

công với cách mạng: 411 người, khác: 2 

2.4. Kết quả rà soát xác định danh sách nhân khẩu thuộc hộ nghèo đề nghị 

hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

- Tổng số nhân khẩu có trong danh sách hộ nghèo đến ngày 31/12/2019 đã 

phê duyệt tại Quyết định số 4008/QĐ-UBND: 3.533khẩu/ thuộc 1.597 hộ. 

- Tổng số nhân khẩu thuộc hộ nghèo không đưa vào danh sách đề nghị hỗ trợ 

theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg: 1.234 người. Trong đó: Số nhân khẩu thuộc 

hộ nghèo mới chết sau ngày 31/12/2019: 46 người; số nhân khẩu thuộc hộ nghèo là 

đối tượng bảo trợ xã hội: 1.156 người; số nhân khẩu thuộc hộ nghèo là người có 

công với cách mạng: 21 người; số nhân khẩu thuộc hộ nghèo chuyển khẩu, đang 

chấp hành án phạt tù, đi xuất khẩu lao động: 11người. 

2.5.Kết quả rà soát xác định danh sách nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo đề 

nghị hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

- Tổng số nhân khẩu có trong danh sách hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 

đã phê duyệt tại Quyết định số 4008/QĐ-UBND là 6.908khẩu/ thuộc 2.027 hộ.  

- Tổng số nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo không đưa vào danh sách đề nghị hỗ 

trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg: 559người. Trong đó: Số nhân khẩu thuộc 

hộ cận nghèo mới chếtsau ngày 31/12/2019: 30 người; số nhân khẩu thuộc hộ cận 

nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội: 428 người; số nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo là 

người có công: 26 người; số nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo chuyển khẩu, đang đi 

xuất khẩu lao động: 75 người. 

 3. Kết quả phê duyệt danh sách và chi trả tiền hỗ trợ 

 Trên cơ sở danh sách rà soát, thẩm định của 22 xã, thị trấn, Hội đồng thẩm 

định hồ sơ cấp huyện đã thẩm định danh sách đề xuất UBND tỉnh phê duyệt. 

 Thực hiện Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng, đối 

tượng bảo trợ xã hội; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện 

Thạch Hà theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết 

định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tổng số đối tượng: 17.864 người/ 

tổng số kinh phí: 20.310.750.000 đồng. 

 Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp vớc các Phòng 

Tài chính- Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện triển khai việc thực hiện cấp ứng 

kinh phí chi trả hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.  
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 Đến nay việc chi trả 3 nhóm: Người có công, bảo trợ xã hội; nhân khẩu thuộc 

hộ nghèo- cận nghèo đã được các địa phương phối hợp rà soát triển khai thực hiện 

nghiêm túc đã có báo cáo về việc thực hiện chi trả về phòng Lao động- TBXH.  Số 

còn lại chưa chi trả cụ thể như sau: 

 Nhóm 1: Người có công: Tỉnh phê duyệt 3.466 người/ 5.199.000.000 đồng,  

 + Đã chi trả: 3.466 người/ 5.196.000.000 đồng. 

 + Không chi trả: 2 người/           3.000.000 đồng. 

 Nhóm 2: Đối tượng bảo trợ xã hội: Tỉnh phê duyệt 5.751 người/ 

8.626.500.000 đồng,   

 + Đã chi trả 5.749 đối tượng/ 8.623.500.000 đồng. 

 + Khôngchi trả: 2 đối tượng/         3.000.000 đồng. 

 Nhóm 3: Nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Tỉnh phê duyệt: 8.647 

người/ 6.484.250.000 đồng. Trong đó: 

 Nhân khẩu thuộc hộ nghèo: 2.298 người/ 1.723.500.000 đồng 

 + Đã chi trả: 2.131 khẩu/ 1.598.250.000 đồng 

 + Không chi trả: 167 khẩu/ 125.250.000 đồng 

 Nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo: 6.349 người/4.761.750.000 đồng 

 + Đã chi trả: 5.698 người/ 4.273.500.000 đồng. 

 + Không chi trả: 651 người/  488.250.000 đồng. 

( Có bản tổng hợp kèm theo) 

 Tính đếnngày 30/5/2020:Trên địa bàn22/22xã, thị trấn đã thực hiện chi trả 

cho 17.042đối tượng (chiếm 95,39% tổng số đối tượng được Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt danh sách), tổng kinh phí chi trả 19.691.250.000đồng (chiếm 96,95% 

tổng kinh phí được phê duyệt hỗ trợ). Trong đó:  

TT 

Đôi tượng hỗ trợ theo 

Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg 

Tổng số 

đối tượng 

được phê 

duyệt(người) 

Tổng kinh 

phí phê 

duyệt(ngàn 

đồng) 

Số đối 

tượng 

đã chi 

trả(người) 

Số tiền đã 

chi trả(ngàn 

đồng) 

Tỷ lệ % 

đối 

tượng 

được chi 

trả 

1 

Người có công với cách 

mạng đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi hàng hàng 

3.466 5.199.000 3.464 5.196.000 99,94% 

2 

Đối tượng bảo trợ xã hội 

đang hưởng trợ cấp 

thường xuyên 

5.751 8.626.000 5.749 8.623.500 99,96% 

3 
Nhân khẩu thuộc hộ 

nghèo 
2.298 1.723.500 2.131 1.598.250 92,73% 

4 
Nhân khẩu thuộc hộ cận 

nghèo 
6.349 4.761.750 5.698 4.273.500 89,74% 

 
Tổng cộng: 17.864 20.310.250 17.042 19.691.250 96,95% 
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Tổng số đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, 

nhân khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nhưng các 

xã, thị trấnchưa chi trả hoặc không chi trả do đối tượng bị chết, đối tượng không có 

mặt trên địa bàn là: 823người. Trong đó: Người có công: 2 người; đối tượng bảo 

trợ xã hội: 2người; nhân khẩu thuộc hộ nghèo: 168người, nhân khẩu thuộc hộ cận 

nghèo: 651 người. 

4. Tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao 

động, hộ kinh doanh, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

4.1. Đối với chính sách hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các 

đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 kê khai, lập hồ sơ đề nghị 

tạm dừng đóng Quỹ bảo hiểm hưu trí và tử tuất. Tính đến ngày 16/6/2020đã có 28 

đơn vị nộp hồ sơ đề nghị PhòngLao động - Thương binh và Xã hội xác nhận và đã 

có 7 đơn vị được Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất 

trong thời gian từ 3 tháng đến 6 tháng, đối với96lao động.  

4.2. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm ngừng hợp đồng lao động, 
nghỉ việc không hưởng lương.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyệntổ chức tập 

huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động hưởng 

chính sách theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tính 

đến 30/6/2020 có 19 đơn vị, doanh nghiệp báo cáo có375lao động tạm hoãn hợp 

đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. 

Tuy vậy, qua thẩm định hồ sơ ban đầu thì chưadoanh nghiệp nào đủ điều kiện 

đề nghị xem xét, giải quyết chính sách cho người lao động với lý do: Doanh nghiệp 

có phát sinh doanh thu trong Quý I/2020 hoặc doanh nghiệp vẫn còn số dư tiền mặt 

trong tài khoảntính đến ngày 31/3/2020 (bao gồm cả nguồn tài chính hợp pháp 

khác).Đối với một số cơ sở giáo dục dân lập, tư thục tuy không phát sinh doanh 

thu, nhưng do giáo viên, nhân viên phải nghỉ làm trước ngày 01/4/2020 để thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nên cũng không đủ điều kiện (Quy 
định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg người lao động phải thực hiện tạm hoãn 
hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương sau ngày 01/4/2020). 

4.3. Đối với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 
triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh. 

Ủy ban nhân dân huyện giaoChi Cục thuế khu vực Thạch Hà- Lộc Hà phối 

hợp với UBND cấp xã rà soátdanh sách toàn bộ các hộ kinh doanh có doanh thu 

khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm được xác lập trước ngày 15/01/2020tạm ngừng 

kinh doanh để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo số liệu 

thống kê rà soát toànhuyện có1.277 hộ kinh doanh thuộc đối tượng xem xét, giải 

quyết chính sách hỗ trợ theoQuyết định số 15/2020/QĐ-TTg.  

Tuy vậy, căn cứ Công văn số 2119/UBND-XV1 ngày 05/4/2020 và Công văn 

số 2431/UBND-VX1 ngày 16/4/2020 thì tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh của 



  

7 

 

 

các hộ kinh doanh tính từ ngày 05/4/2020 đến ngày 22/4/2020 mới được 17 ngày. 

Vì vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có kiến nghị đề xuất tại Công 

văn số 940/SLĐTBXH-LĐVL ngày 09/5/2020 và đến ngày 03/6/2020 Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội mới có Văn bản trả lời đồng ý cho Hà Tĩnh được 

xem xét giải quyết chính sách đối với các hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 

đủ 15 ngày trở lên/tháng. 

Kết quả xét duyệt: Đủ điều kiện chi trả là 47 hộ/ số tiền 48.000.000 

đồng(danh sách kèm theo). 

4.4. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng 
không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có 

khoảng40lao động,  

Có 02lao động đủ điều xem xét/ số tiền 2.000.000 đồng(danh sách kèm theo). 

4.5. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị 

mất việc làm 

Tất cả các địa phương trên toàn huyệnđãtổ chức tập huấn hướng dẫn người 

dân kê khai, lập hồ sơ theohướng dẫn của NgànhLao động – Thương binh và Xã 

hội về thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

RiêngThị trấn Thạch Hà đã tập trung thẩm định hồ sơ đầu tiên để xác định đúng 

nhóm đối tượng xem xét hỗ trợ. Toàn huyện có 3.430  lao động đến kê khai tại cấp 

xã, tuy nhiên chỉ xem xét đề nghị:  

Có 136 lao động/ 136.000.000 đồngthuộc 15 xã (có danh sách kèm theo). 

Các xã không có đối tượng đủ điều kiện đề xuất hỗ trợ gồm: Thạch Xuân, 

Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hải, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Kênh, Thạch Hội. 

III. Một số khó khăn trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. 

1.Chính sách đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện 

hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Theo quy định tại Điều 1 của 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ xem xét và giải 

quyết chính sách đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp. 

Như vậy, đối với người lao động làm việc trong các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ 

kinh doanh; giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề 

nghiệp dân lập, tư thục đều không thuộc đối tượng xem xét, giải quyết chính sách.  

2. Về mốc thời gian để xem xét, giải quyết các chính sách hỗ trợ đối với lao 

động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được áp dụng từ 

ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020. Như vậy, đối với những người lao động tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 

01/4/2020 sẽ không thuộc đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Trong thực tế, có rất nhiều trường hợp người lao động đã tạm hoãn hợp đồng, 

nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ cuối tháng 

02 và tháng 03/2020, nhất là đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, xuất khẩu lao động phải dừng các hoạt động theo 
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chủ trương của Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh để thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; đối với đơn vị sản xuất các mặt hàng xuất khẩu phải 

thực hiện giảm công suất, cắt giảm nhân lực do một số nước nhập khẩu hàng như: 

EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã hủy 

bỏ nhập khẩu một số mặt hàng không thiết yếu từ Việt Nam, trong đó có các mặt 

hàng của doanh nghiệp Hà Tĩnh. 

3. Về quy trình thực hiện:Theo quy định của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 480/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/4/2020 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Toàn bộ các quy trình tiếp nhận, thẩm 

định, phê duyệt hồ sơ được thực hiện theo từng hồ sơ đơn lẻ của người lao động/hộ 

kinh doanh hoặc doanh nghiệp gửi tới UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện thẩm 

định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. 

Vì vậy làm phát sinh khối lượng công việc lớn cho UBND cấp xã, UBND cấp 

huyện. Vì hàng ngày UBND cấp xã, UBND cấp huyệnphải xem xét, xử lý từng hồ 

sơ cụ thể của người lao động, của doanh nghiệp. 

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính 

phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 

huyện Thạch Hà./. 

Nơi nhận: 

- Sở Lao động- TBXH; 

- TT Huyện ủy- TT HĐND; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban chỉ đạo thực hiện NQ 42 huyện; 

- Lưu: VT, LĐ-TBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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