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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (viết
tắt là Nghị quyết số 42/NQ-CP); Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng
4 năm 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 (viết tắt là Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg); Văn bản số 3306/VPCP-KGVX ngày 25 tháng 4 năm 2020
của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ
trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đảm bảo triển khai kịp thời, nghiêm túc, nhất quán, đồng bộ, có hiệu quả
các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp, chính sách
hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn
tỉnh.
- Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân bị giảm sâu thu nhập,
mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh
hưởng của đại dịch Covid-19 và hỗ trợ thêm đối với một số nhóm đối tượng đang
hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch, nhằm chia sẻ khó
khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố (Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường,
thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc
triển khai thực hiện theo quy định và bảo đảm yêu cầu an toàn về phòng, chống
dịch Covid-19.
- Việc chi hỗ trợ cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch,
không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ
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02 (hai) chính sách trở lên thì chỉ được hưởng 01 (một) chế độ hỗ trợ cao nhất;
không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.
- Đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách theo quy định.
- Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, giám
sát chặt chẽ; không để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót đối tượng; tránh tình trạng trục
lợi chính sách; thực hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu để ra sai
phạm, tiêu cực trong quá trình thực hiện.
- Các đối tượng đã được xác lập danh sách trước, hoàn chỉnh và đang quản
lý sẽ thực hiện hỗ trợ trước; các đối tượng cần rà soát, phát sinh theo thực tế sẽ
thực hiện hỗ trợ sau khi hoàn chỉnh thủ tục theo quy định.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Hỗ trợ Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ
việc không hưởng lương.
- Đối tượng, định mức, thời gian hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 1, mục
II, Nghị quyết số 42/NQ-CP;
- Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện: Theo quy định tại Chương I,
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
2. Hỗ trợ Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu
đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.
- Đối tượng, định mức, thời gian hỗ trợ: theo quy định tại Khoản 3, mục II,
Nghị quyết số 42/NQ-CP;
- Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện: Theo quy định tại Chương II,
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
3. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Đối tượng, định mức, thời gian hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 4, mục II
Nghị quyết số 42/NQ-CP;
- Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện: Theo quy định tại Chương III
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
4. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.
- Đối tượng, định mức, thời gian hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 4, mục II
Nghị quyết số 42/NQ-CP;
- Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện: Theo quy định tại Chương IV
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
5. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng
(bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng,
thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng).
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- Đối tượng, định mức, thời gian hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 5, mục II
Nghị quyết số 42/NQ-CP;
- Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện: Theo quy định tại Điều 9,
Chương V Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng
tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020.
- Đối tượng, định mức, thời gian hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 6, mục II
Nghị quyết số 42/NQ-CP;
- Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện: Theo quy định tại Điều 11,
Chương V Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
7. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách hộ nghèo, hộ cận
nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
- Đối tượng, định mức, thời gian hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 7, mục II
Nghị quyết số 42/NQ-CP;
- Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện: Theo Điều 10, Chương V
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
8. Hỗ trợ Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với
người lao động.
- Đối tượng, mức vay, thời gian hỗ trợ theo Khoản 2, mục II Nghị quyết số
42/NQ-CP;
- Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, phê duyệt, nguồn vốn thực hiện theo
Chương VI Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh: Trong khi chờ Trung ương bổ sung kinh phí, các đơn vị, địa phương chủ
động sử dụng nguồn ngân sách tỉnh tạm cấp tại Văn bản số 1287/UBND-KTTH
ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh1 và nguồn kinh phí nhàn rỗi
của ngân sách cấp huyện để thực hiện. Trường hợp vẫn còn thiếu nguồn, địa
phương có văn bản gửi Sở Tài chính để giải quyết tăng tiến độ rút số bổ sung dự
toán ngân sách cấp huyện năm 2020 để đảm bảo nguồn thực hiện. Đến hết ngày
31 tháng 5 năm 2020, các đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp danh sách và nhu
cầu kinh phí thực tế chi trả cho các đối tượng gặp khó khăn do chịu sự tác động
bởi dịch bệnh Covid-19 (có xác nhận của Kho bạc nhà nước) gửi Sở Tài chính,
Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp bổ sung kinh phí còn thiếu theo quy định.

1

Về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
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2. Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho người sử dụng lao động
vay để trả lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 8, Mục II Kế hoạch
này được Ngân hàng Chính sách xã hội vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.
3. Kinh phí chi cho các hoạt động của bộ phận tham mưu, giúp việc các sở,
ngành, đơn vị; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, triển khai thực
hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 được sử dụng
từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên đã giao dự toán từ đầu năm của các
sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Thời gian triển khai thực hiện hoàn thành công tác rà soát lại (chuẩn đối
tượng), thống kê, lập danh sách, thủ tục trình thẩm định, có quyết định phê duyệt
và thực hiện chi hỗ trợ trước đối với các nhóm đối tượng Khoản 5, 6, 7 Mục II Kế
hoạch này đến trước ngày 10/5/2020.
2. Thời gian triển khai thực hiện việc hỗ trợ các chính sách cho các tổ chức,
cá nhân cần rà soát, phát sinh theo thực tế của từng tháng sẽ thực hiện hỗ trợ sau
khi hoàn chỉnh thủ tục theo quy định; bắt đầu từ 02/5/2020 và thực hiện kết thúc
chậm nhất đến ngày 30/6/2020.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương (nếu có) hướng
dẫn, giải thích một số quy định (về đối tượng, quy định về thủ tục hồ sơ, trình tự,
cơ chế thực hiện, cơ chế giám sát…); Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chi hỗ
trợ cho nhóm đối tượng theo quy định. để các đơn vị, địa phương thực hiện đảm
bảo thống nhất theo quy định. Hoàn thành trước ngày 03/5/2020.
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các sở,
ngành, đơn vị thẩm định danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách trực
tiếp quản lý tại Khoản 1,3,4,5,6,7 Mục II của Kế hoạch này, trình Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh thành lập Ban kiểm tra, giám sát liên ngành cấp tỉnh; kịp thời hướng dẫn
hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền các giải pháp để tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Chủ trì thanh tra, kiểm tra, hoặc phối hợp với các ngành có liên quan thanh
tra, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương,
kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, các sai
phạm trong quá trình thực hiện (nếu có).
2. Sở Tài chính
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- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư
và các đơn vị, địa phương có liên quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ kịp thời từ ngân sách Trung ương cho Tỉnh
và cân đối bố trí phần kinh phí địa phương đảm bảo theo quy định.
- Chủ trì hướng dẫn các đơn vị, địa phương việc phân bổ, quản lý, sử dụng
và thủ tục thanh, quyết toán ngân sách nhà nước, kinh phí thực hiện hỗ trợ để triển
khai thực hiện Kế hoạch này.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Tài chính và các
đơn vị có liên quan thẩm định danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách
trực tiếp quản lý tại Khoản 1, 2 Mục II của Kế hoạch này; trình Ủy ban nhân dân
tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ theo quy định.
- Tổ chức tuyên truyền cho các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh nắm
rõ chính sách hỗ trợ đối với người sử dụng lao động và người lao động.
4. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Kon Tum
- Thực hiện trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành
phố theo hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về
tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐTTg2.
- Chỉ đạo, hướng dẫn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai thực hiện
chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn theo Kế hoạch này.
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có
liên quan thẩm định danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn
theo quy định tại Khoản 3, Điều 13, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
5. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum
- Sau khi nhận được danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay
vốn và danh sách người lao động ngừng việc được Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phê
duyệt. Chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện, thành phố hướng dẫn người
vay vốn lập hồ sơ thủ tục vay vốn theo quy định (trực tiếp hồ sơ hoặc thông qua
đường Bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cho vay trong thời
gian 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vay vốn).
- Theo dõi kiểm tra sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồ nợ đến hạn, chuyển
nợ quá hạn nếu người vay không thực hiện đúng cam kết và phối hợp với các đơn

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư của Thống đốc NHNN Việt Nam,
Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐTTg ngày 24 tháng 4 năm 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. Dự thảo Thông tư hiện đang được lấy ý kiến các
NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và dự kiến ban hành vào đầu tháng 5/2020.
2
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vị có liên quan lập hồ sơ đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, xử lý rủi ro trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả cho người sử dụng lao động vay tiền trả lương
ngừng việc cho người lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng
hợp, báo cáo chung.
6. Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Thực hiện xác nhận đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy
định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện xác nhận người lao động đang tham gia
bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đề nghị của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; phối
hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan trong việc
rà soát, xác định đối tượng người lao động được quy định theo Nghị quyết số
42/NQ-CP.
7. Cục thuế tỉnh: Chịu trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục thuế cung cấp danh
sách hộ, cá nhân kinh doanh đang quản lý năm 2020 có doanh thu dưới 100 triệu
đồng/năm tại thời điểm ngày 15/01/2020 gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban
nhân dân cấp xã làm cơ sở xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
từ ngày 01/4/2020 theo quy định. Đồng thời, phối hợp kiểm tra và xử lý các vướng
mắc liên quan đến thuế.
8. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Phối hợp với các cơ quan, địa phương
liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; Tuyên truyền, chỉ đạo, hướng
dẫn các doanh nghiệp hoạt động trong khu Khu kinh tế triển khai thực hiện chính
sách hỗ trợ lao động theo quy định.
9. Liên đoàn lao động tỉnh
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách hỗ trợ theo Kế hoạch này tới
người sử dụng lao động và người lao động biết và thực hiện.
- Hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp rà soát, kiểm tra, xác nhận thông tin
trên bảng tổng hợp danh sách tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ
không hưởng lương do người sử dụng lao động lập để đề nghị hỗ trợ cho người
lao động theo quy định.
10. Sở Thông tin truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền
thông (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, các cơ quan thông tấn,
báo chí, các Sở, ngành cấp và các địa phương), kịp thời tuyên truyền, đăng tải
các văn bản quy định hỗ trợ của Trung ương; Kế hoạch của tỉnh để các tổ chức,
cá nhân và Nhân dân trong toàn tỉnh biết, thực hiện.
11. Sở Nội vụ: Phối hợp tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng
những tập thể, cá nhân tham gia tích cực, có nhiều đóng góp trong quá trình thực
hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh covid-19 trên địa bàn
tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương (nếu có)
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12. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ
chức tuyên truyền, phổ biến đến các Hợp tác xã và người lao động nắm rõ chính
sách hỗ trợ đối với người lao động có quan hệ lao động bị chấm dứt hợp đồng lao
động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp để thực hiện kê khai
lập hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.
13. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chỉ đạo hệ thống Kho bạc cấp huyện tạo điều
kiện thuận lợi trong việc rút kinh phí thực hiện chi trả hỗ trợ theo Kế hoạch này.
14. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính,
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, các sở, ngành
liên quan và các địa phương xây dựng, triển khai, cung cấp dịch vụ công trực
tuyến trên Cổng Dịch vụ công theo quy định tại tỉnh và theo Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ.
- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, và các đơn vị liên
quan chuẩn hóa biểu mẫu, số liệu công khai; hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị cấp
tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện cập nhật dữ liệu trên hệ
thống thông tin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo về Trung ương.
- Kịp thời tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện theo đề xuất của Sở
Lao động-Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan (nếu có).
15. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các tổ
chức thành viên, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tuyên truyền, thông
tin về các nội dung chính sách hỗ trợ theo Kế hoạch; hướng dẫn và chỉ đạo, tổ
chức giám sát quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.
16. Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố:
- Nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và Kế hoạch này bảo đảm công khai minh bạch,
kịp thời, chính xác; Chịu trách nhiệm chỉ đạo đảm bảo không để xảy ra tình trạng
lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Đề cao trách nhiệm và sẵn sàng giải trình
trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Nhân dân nếu để xảy ra sai sót.
- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan cùng cấp, Ủy ban nhân
dân cấp xã: Thực hiện rà soát kỹ đối tượng được hưởng chính sách; tiếp nhận,
thẩm định hồ sơ, xác định các đối tượng được hỗ trợ, thống kê chính xác đối tượng
trên địa bàn, lập danh sách các đối tượng thuộc diện hỗ trợ thuộc thẩm quyền quản
lý theo từng đối tượng quy định, tránh trùng đối tượng. Tổ chức triển khai thực
hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đảm bảo nội
dung, tiến độ, yêu cầu của Kế hoạch này và quy định của pháp luật.
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- Tổng hợp, rà soát, thẩm định danh sách tất cả các nhóm đối tượng theo Mục
II của Kế hoạch này trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét phê duyệt theo quy định.
- Chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương theo quy định để thực hiện
các chính sách hỗ trợ theo Kế hoạch này. Quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ thêm
cho các đơn vị, cá nhân, nhất là cấp cở sở trong việc rà soát, tổng hợp, lập danh
sách thực hiện chi trả, để tạo điều kiện cho đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm
vụ.
- Khẩn trương thành lập Tổ thẩm định; Ban giám sát, kiểm tra việc thực
hiện chi hỗ trợ đến đối tượng tại địa phương, đảm bảo đủ các thành phần Ban
giám sát, kiểm tra3.
- Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình cấp huyện và cấp xã tổ chức tuyên
truyền, triển khai thường xuyên, liên tục các chính sách, quy định hỗ trợ đến toàn
thể tổ chức, cá nhân và Nhân dân.
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã:
+ Hướng dẫn cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị
mất việc làm là người bán lẻ vé số lưu động thuộc nhóm đối tượng nêu tại điểm c
Điều 7 Quyết định 15/QĐ-TTg lập hồ sơ và gửi đến Công ty xổ số kiến thiết Kon
Tum.
+ Chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát, thống kê, đánh giá, xác nhận
đối tượng, lập và niêm yết công khai danh sách các đối tượng tại mục II của Kế
hoạch này. Tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thực hiện chi hỗ trợ cho
một số nhóm đối tượng theo quy định.
+ Có quyết định thành lập Ban cấp xã xét duyệt đối tượng hỗ trợ, giám sát
trực tiếp, kiểm tra việc thực hiện chi hỗ trợ đến đối tượng tại cấp xã, thôn; thành
phần Ban giám sát, kiểm tra giống như thành phần Ban kiểm tra, giám sát cấp
huyện, có thêm Bí thư thôn, Thôn trưởng.
17. Các sở, ban, ngành: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị minh chủ
động phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân về
các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID19 để biết và thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện, xử lý những
vướng mắc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực do sở,
ngành, cơ quan quản lý..
18. Đề nghị Thường trực các huyện ủy, thành ủy: Quan tâm chỉ đạo Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, phòng Tài chính- Kế hoạch, Lao động-Thương binh
Xã hội, Giáo dục & Đào tạo, Bảo hiểm xã hội cấp huyện; mời Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc cấp huyện, thành phố và các tổ chức đoàn thể cấp huyện, thành phố (phụ nữ, đoàn thanh niên, nông dân,
cựu chiến binh) phối hợp giám sát, …); Liên đoàn lao động cấp huyện; Chi cục Thuế cấp huyện, thành phố.
3
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và kịp thời chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 tại địa
phương.
19. Đề nghị Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Phối hợp chỉ
đạo, đôn đốc các Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ rà soát, hỗ trợ lao động mất
việc làm do ảnh hưởng của địa dịch covid-19 theo đúng quy định.
20. Công ty xổ số kiến thiết Kon Tum: Có trách nhiệm thống kê, xác
nhận, lập và niêm yết công khai danh sách các đối tượng bán lẻ xổ số lưu động tại
các đại lý thuộc Công ty. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chi hỗ trợ cho
nhóm đối tượng lao động bán lẻ xổ số lưu động theo quy định.
21. Các doanh nghiệp; hợp tác xã; tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có
sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, người lao động: Chủ động tìm hiểu,
nghiên cứu các chính sách hỗ trợ; đồng thời tuyên truyền, phổ biến và tổ chức
thực hiện các nội dung liên quan tại Kế hoạch này đảm bảo theo đúng quy định.
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Các đơn vị, địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về
tiến độ, kết quả thực hiện; khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp (nếu có) gửi
về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày
15 hằng tháng.
2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo dõi, tổng hợp báo cáo tình
hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này tại Phiên họp thường kỳ hằng tháng của Ủy
ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo
Tỉnh ủy, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định.
Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương chủ
động, khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo thời gian quy định. Quá trình thực
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Lao động -Thương binh
và Xã hội để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh phù
hợp./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị - Xã hội
tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Các Sở, ban,ngành thuộc tỉnh;
- Chi nhánh: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Kon
Tum; Ngân hàng chính sách tỉnh Kon Tum;
- Thường trực các huyện ủy, thành ủy;
- Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh;
- Đ/c PVP phụ trách KGVX;
- Lưu: VT-KGVX2.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy
ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
PHÓ CHỦ
TỊCH
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 01-05-2020 15:15:34

Nguyễn Hữu Tháp

10

