ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 451 /UBND-VP7
V/v giải quyết chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19

Nam Định, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài
chính, Y tế, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và
Truyền Thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nam Định;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Ngày 12/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 87/UBNDVP2 về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người
sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến nay việc
triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021
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
tại các sở, ngành, địa phương còn chậm, UBND tỉnh chưa nhận được hồ sơ trình
xét, duyệt.
Để đảm bảo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối
tượng, công bằng, công khai theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các
sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện một số nội
dung sau:
1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng theo Nghị
quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐTTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ để người dân biết, tham gia thụ
hưởng chính sách và giám sát.
2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nam Định,
các Sở, ngành được giao nhiệm vụ, UBND các huyện, thành phố khẩn trương
chỉ đạo rà soát đối tượng, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách trình UBND
tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) phê duyệt theo quy định.
3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị liên
quan khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người
sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số
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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. Những trường hợp hồ sơ đủ điều
kiện, tiến hành thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định ngay.
Những trường hợp hồ sơ có những vấn đề cần xem xét, chưa rõ thì tiếp tục hoàn
thiện và trình sau; tuyệt đối không để hồ sơ đủ điều kiện tồn đọng. Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để
xảy ra chậm trễ trong việc giải quyết chính sách hỗ trợ cho các đối tượng.
4. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện
về UBND tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND
tỉnh) vào 16h00 hàng ngày.
5. Đề nghị Huyện ủy, Thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo
UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực
hiện nghiêm Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội
chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ đối với các đối
tượng quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg;
tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại các địa phương
ngay từ đầu, đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định;
- CPVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP7.

CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị

