
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH VĨNH PHÚC Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

  
Số:           /UBND-KT3 

V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ 

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 

       Vĩnh Phúc, ngày         tháng       năm 2020 

 

  

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Việt Nam Vĩnh Phúc; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc. 

 

Trong những tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã và đang tác 

động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống người dân gặp 

nhiều khó khăn. Nhằm chia sẽ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của nhân dân, ngày 

09/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP và ngày 24/4/2020 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về việc thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây 

là một chủ trương chính sách lớn, nhân văn của Đảng và Nhà nước, với diện đối 

tượng rộng, lớn nhất từ trước tới nay, có ý nghĩa rất lớn đối với người dân. Đến 

nay UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện, thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và đã có 

quyết định về kinh phí để thực hiện chi trả cho một số đối tượng. 

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2020 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội, để triển khai kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP 

ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, không để xảy 

ra trục lợi chính sách, phát huy hiệu quả của chính sách, UBND tỉnh đề nghị 

đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung 

cao độ, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy: 

1.1. Quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để 

triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân trên địa bàn.  

1.2. Chỉ đạo đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch 

UBND các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm và đúng 



Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, đảm bảo công khai, minh 

bạch, công bằng, chính xác, kịp thời. 

1.3. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ, 

trình tự thủ tục theo quy định đến từng thôn, xóm, tổ dân phố và toàn thể nhân 

dân để người dân biết, tham gia thụ hưởng chính sách (nếu thuộc đối tượng được 

hỗ trợ) và tham gia giám sát. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, 

phường, thị trấn: 

- Chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan liên quan tại địa phương tăng cường 

nhân lực phục vụ, bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của 

người dân, Doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm 

quyền.  

- Tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng công việc, thực 

hiện tốt công tác chi trả cho các đối tượng, đẩy mạnh việc chi trả trực tiếp qua 

tài khoản ngân hàng của người dân và người lao động, hoàn thành việc chi hỗ 

trợ cho người dân nhanh nhất, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, 

công bằng, chính xác, dân chủ, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, nhũng 

nhiễu, tiêu cực, có sự tham gia giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã 

hội các cấp và nhân dân ngay từ đầu, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

- Trước 15h00 hàng ngày, UBND các huyện, thành phố báo cáo tiến độ, 

kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc gửi Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội để tổng hợp, xem xét giải quyết và chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của số liệu báo cáo. 

3. UBND các huyện, thành phố, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các 

Doanh nghiệp khẩn trương triển khai việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, 

xác định chính xác đối tượng, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ 

thể thời điểm được nhận hỗ trợ, đặc biệt là đối tượng người lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và lao động bị chấm dứt hợp đồng 

lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp 

nghiệp, lao động bị ngừng việc, mất việc, hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 

100 triệu đồng. 

4. Trung tâm hành chính công – Văn phòng UBND tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, 

Đài Phát thanh – Truyền hình Tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh tổ chức 

tuyên truyền, hướng dẫn việc xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ. 

5. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tăng 

cường nắm bắt thông tin từ cơ sở, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải 

quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, không để việc thực hiện các chính 



sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 bị sai sót hay chậm 

tiến độ thực hiện. 

- Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đến hết ngày 12/5/2020; tổng hợp kết 

quả thực hiện hằng ngày, báo cáo UBND tỉnh trước 16h00 hàng ngày và báo cáo 

về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 20 hằng tháng. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát các nội dung, nhiệm vụ được giao tại 

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 03/5/2020 của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ 

với đơn vị liên quan triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, đảm 

bảo thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19. 
 

 

 
Nơi nhận: 
- TTTU (báo cáo); 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch (báo cáo); 

- Các Phó Chủ tịch; 

- CPVP; 

- Như trên; 

- CV VX1; TH1; KT3; 

- Lưu VT. 

  (H                b)     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Vũ Việt Văn 
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