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    Số:          /TB-VP  Gia Lai, ngày     tháng 7 năm 2021 

 

                         

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 

  

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh chủ trì, họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 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 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 và việc tổ 

chức đón công dân từ vùng dịch về địa phương theo Công văn số 5389/BYT-MT 

ngày 07/7/2021. Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Y tế; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Tài chính; Giao thông 

vận tải; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia 

Lai; Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai; Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

Cục thuế tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự 

họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 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 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 đã ban hành, theo 

đó UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; tuy nhiên đến 

nay vẫn còn một số sở, ngành, đơn vị, địa phương chậm triển khai thực hiện, phổ 

biến và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, làm hồ sơ để được 

hỗ trợ theo quy định. Để khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ và tổ chức đón 

công dân từ vùng dịch về địa phương, yêu cầu:     

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các cơ quan báo chí và 

UBND các huyện thị xã, thành phố khẩn trương phổ biến, tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19 tại 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, tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin 
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đại chúng bắt đầu từ ngày 17/7/2021 cho đến khi các đối tượng đã được hỗ trợ 

xong. 

- Khẩn trương hướng dẫn các địa phương rà soát, lập danh sách và thực 

hiện thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối với các đối tượng được 

quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, điểm a khoản 7, 10 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ, thời hạn đề xuất trước ngày 20/7/2021. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chí, xác định đối tượng, mức hỗ trợ 

đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số 

đối tượng đặc thù khác được quy định tại khoản 12, Mục II Nghị quyết số 68/NQ-

CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trước ngày 20/7/2021. 

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết việc tổ chức đón công dân từ vùng dịch về địa 

phương theo đúng tinh thần chỉ đạo tại văn bản số 947/UBND-KGVX ngày 

15/7/2021. Yêu cầu rà soát đúng đối tượng gặp khó khăn, thống nhất đối tượng, 

lên phương án cụ thể, hợp đồng với các lực lượng liên quan, thống nhất cách thức 

đón với địa phương có công dân mới tổ chức đón về, đảm bảo an toàn trong phòng, 

chống dịch.   

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn các địa phương rà soát, lập 

danh sách và thực hiện thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối với 

các đối tượng được quy định tại khoản 9, Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ.   

3. Sở Y tế: Hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở cách ly rà soát, lập danh sách và 

thực hiện thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối với các đối tượng 

được quy định tại điểm b khoản 7 và khoản 8, Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ.   

4. Cục Thuế tỉnh: Hướng dẫn Chi cục thuế và các địa phương rà soát, lập 

danh sách và thực hiện thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối với 

các đối tượng được quy định tại khoản 10, Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ.   

5. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Gia Lai căn cứ thẩm quyền được quy định tại 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 để triển khai thực hiện.  

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:  

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc rà soát, lập danh sách đối với đối tượng 

được quy định tại khoản 10, Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ ở cơ sở cách ly đảm bảo thực hiện đúng, đủ chính sách cho đối tượng. 

- Triển khai ngay việc khảo sát, rà soát các khu cách ly tập trung để kịp thời 

bố trí cho công dân từ vùng dịch được đón về địa phương theo kế hoạch của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

7. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội để đảm bảo bố trí phương tiện đón công dân từ vùng dịch về địa phương đảm 

bảo an toàn trong phòng, chống dịch.   
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8. Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong 

việc xây dựng kế hoạch tổ chức đón công dân từ vùng dịch về địa phương đảm 

bảo an toàn trong phòng, chống dịch.   

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người dân biết 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 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. Tổ chức tuyên 

truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng bắt đầu từ 

ngày 17/7/2021 cho đến khi các đối tượng đã được hỗ trợ xong. 

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn khẩn 

trương rà soát, lập danh sách các đối tượng được hưởng chính sách 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, gửi các sở, ngành liên quan thẩm 

định, trình UBND tỉnh phê duyệt.  

10. Đề nghị Ban Thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thủ trưởng các tổ 

chức chính trị - xã hội thành viên chỉ đạo tổ chức Mặt trận và các tổ chức thành 

viên các cấp cộng đồng trách nhiệm trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành 

và các địa phương trong thực hiện thực thi các chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đồng thời tổ 

chức giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng, trúng đối tượng, không để trục lợi 

chính sách. 

11. Các sở, ban, ngành, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện hỗ 

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

19 gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước 15 giờ 00 hàng ngày để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã 

hội thành viên; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố biết, tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- T/T Tỉnh ủy (để b/c); 

- T/T HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các hội, đoàn thể của tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTTH, KTTH, NC, NL, KGVX.  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Công Hoài 
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