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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 03/KHPH-MTTQ-LĐLĐ-PN-ND-ĐTN-

CCB ngày 01/10/2021 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã với Liên đoàn Lao 

động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Thị đoàn, Hội Cựu chiến binh thị xã 

về giám sát “việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”. 

UBND xã Ninh Thọ báo cáo kết quả việc thực hiện chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau: 

1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 2045/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

1.1. Công tác tuyên truyền: 

- UBND xã chỉ đạo Đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền (02 

buổi/ tuần) các chính sách liên quan đến việc hỗ trợ cho người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như: Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định 2045/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2021, Quyết định 3219/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND và các 

văn bản liên quan khác. 

1.2. Công tác triển khai thực hiện:  

- UBND xã ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 về 

việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Ninh Thọ; 

- Ban hành Công văn số 647/UBND ngày 29/7/2021 về việc triển khai thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid -19; 

- Ban hành Công văn số 661/UBND ngày 01/9/2021 về việc tiếp tục triển 

khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid -19; 

- Tiến hành họp triển khai cho Trưởng 08 thôn thông báo cho nhân dân trên  
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địa bàn làm hồ sơ hỗ trợ, trực tiếp đến từng đối tượng phát và nhận đơn, kiểm tra,  

rà soát đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động.  

- Sau nhận đơn, rà soát, tổng hợp các đối tượng, Ban nhân dan các thôn tiến 

hành họp xét ở cấp thôn, sau đó nộp danh sách để UBND xã tiến hành họp xét, 

thẩm định hồ sơ của các đối tượng, bảo đảm quyền lợi chính sách được chi trả 

đúng người, đúng đối tượng, đúng ngành nghề, công bằng, không bỏ sót và không 

có hành vi trục lợi chính sách.  

- Đối với hộ kinh doanh phải tạm dừng kinh doanh do đại dịch covid-19: 

giao cho Công chức Kế toán liên hệ bằng điện thoại với các hộ kinh doanh đến 

UBND xã để làm đơn; sau đó, phối hợp với Đội quản lý thuế số 3 kiểm tra, rà soát 

và xác nhận các trường hợp ngừng kinh doanh do dịch covid-19 trên địa bàn Ninh 

Thọ tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục thuế khu vực Bắc Khánh Hòa để trình các cấp 

thẩm quyền phê duyệt. 

2. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ:  

2.1. Đối tượng hộ kinh doanh: đã tiến hành thẩm định, trình các cấp có thẩm 

quyền ra quyết định hỗ trợ cho 71 hộ với số tiền 213.000.000đ. 

2.2. Đối tượng người lao động không có hợp đồng lao động (lao động tự 

do) theo quyết định 2045/QĐ-UBND của UBND tỉnh:  

Đến nay, UBND xã đã tiến hành xét duyệt 03 đợt với tổng cộng 1.012/1.304 

đơn nhận được và có quyết định hỗ trợ của UBND thị xã, cụ thể như sau: 

Đợt 1: Có quyết định hỗ trợ 718 người với tổng số tiền là 1.507.800.000đ, 

đã chi 712 người với số tiền là 993.300.000đ (thu hồi 6 người: 01 chuyển qua hộ 

KD, 01 nhận 02 nơi khác nhau, 04 không đúng đối tượng hỗ trợ) 

Đợt 2: Có quyết định hỗ trợ 171 người với tổng số tiền là 359.100.000đ, đã 

chi đủ. 

Đợt 3: có quyết định hỗ trợ 123 người với số tiền 258.300.000đ, đã chi đủ.  

Về công tác chi hỗ trợ: Khi nhận được kinh phí hỗ trợ UBND xã đã phân 

công thành viên Ban chỉ đạo đến trực tiếp từng hộ gia đình để cấp phát cho người 

lao động vì trong thời gian nhận hỗ trợ vẫn còn thực hiện giãn cách xã hội. 

Đang tiếp tục nhận đơn để làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ đợt 4 các đối tượng 

chưa nộp đơn và đối tượng bổ sung theo Quyết định 3219/QĐ-UBND ngày 

01/10/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

2.3. Việc triển khai thực hiện công văn số 8646/UBND-KGVX của UBND 

tỉnh Khánh Hòa theo Công văn số 3646/UBND ngày 10/9/2021 của UBND thị xã 

Ninh Hòa. 

Thực hiện theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND thị 

xã Ninh Hòa, UBND xã đã ban hành Công văn số 665/UBND ngày 14 tháng 9 

năm 2021 về việc triển khai thống kê các nhóm đối tượng đề nghị hưởng các chính 

sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 . 
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Qua rà soát có các đối tượng đủ điều kiện cụ thể như sau: 

- Nhóm đối tượng thống nhất bổ sung tại khoản 1, mục I Công văn số 

8646/UBND-KGVX ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa: 

+ Nhóm bảo mẫu, trông giữ trẻ và làm những công việc khác tại nhóm trẻ 

gia đình và cơ sở giáo dục tư thục, dân lập (được cấp phép): 08 người. 

+ Người lao động tự do (không có giao kết hợp đồng lao động) làm việc 

cho các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ: 165 người. 

- Nhóm các đối tượng khác tại khoản 2, Mục I: 635 người 

- Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo: 68 người nghèo; 469 người thuộc hộ 

cận nghèo. 

3. Đánh giá chung: 

- Ưu điểm:  

  Được sự quan tâm giúp đỡ về chuyên môn của của Phòng Lao động- 

Thương binh và xã hội thị xã Ninh Hòa; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; sự 

phối hợp của Mặt trận và các ban ngành đoàn thể. 

  Các thành viên ban chỉ đạo, trưởng các thôn nhiệt tình, trách nhiệm trong 

việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân. 

  Việc tuyên truyền các chế độ chính sách hỗ trợ được tiến hành thường 

xuyên trên đài truyền thanh và các hình thức khác. 

 UBND xã đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người hỗ trợ cho 

người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời đã hướng dẫn lập 

hồ sơ, cũng như công tác chi trả đúng, đủ kịp thời đến từng người lao động.  

- Hạn chế: 

  Nhóm đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động 

tự do) bị mất việc làm rất nhiều, rất đa dạng, nhưng thiếu hướng dẫn chi tiết, cụ 

thể của cấp trên nên trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng, bất 

cập. 

Công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đã được kịp thời, thường xuyên 

nhưng một số người lao động có tư tưởng trục lợi chính sách, kê khai không đúng 

với công việc mình đang làm nên gây khó khăn, làm mất nhiều thời gian trong 

quá trình xác minh, xét duyệt.  

- Nguyên nhân:  

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài ảnh hưởng nặng nề về 

mặt kinh tế, đời sống của nhân dân nên hầu hết đều mong muốn nhận được hỗ trợ 

của Nhà nước để ổn định cuộc sống, vì vậy nhiều người dân khai chưa đúng với 

thông tin so với công việc thực tế của mình.  

Hồ sơ nhận vào chỉ có đơn mà không có xác nhận của nơi làm việc nên ảnh  

hưởng rất lớn đến việc xác minh, xét duyệt, nhất là các trường hợp làm việc ở xa,  
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ngoài địa bàn xã Ninh Thọ. 

- Giải pháp khắc phục: 

Thực hiện Công văn 4047/UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của UBND 

thị xã Ninh Hòa, UBND xã đã ban hành Công văn số: 690/UBND ngày 06 tháng 

10 năm 2021 về việc kiểm tra, rà soát công tác triển khai thực hiện hỗ trợ người 

lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó yêu cầu Trưởng nhân dân 

08 thôn, các thành viên phụ trách địa bàn phối hợp với Ban công tác mặt trận và 

các đoàn thể ở thôn Tổ chức vận động truy thu khoản kinh phí đã hỗ trợ đối với 

những người lao động không đúng đối tượng theo quy định chậm nhất đến ngày 

15/10/2021, qua thực hiện đã thu hồi 06 người với số tiền 12.600.000đ, đang tiếp 

tục rà soát những người không đúng đối tượng hỗ trợ để thu hồi. 

Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân kê khai thông tin việc làm trong 

đơn theo đúng đối tượng quy định tránh mang tư tưởng trục lợi. 

2. Các kiến nghị, đề xuất thực hiện: 

- Đề nghị ngành cấp trên ban hành các hướng dẫn, chi tiết cụ thể để các địa 

phương tổ chức thực hiện đúng đối tượng, tránh lúng túng, gặp nhiều bất cập trong 

công tác triển khai thực hiện trong các đợt hỗ trợ khác nếu có. 

Cần có chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng như: phụ giúp việc nhà, 

phụ buôn bán; người lao động không có việc làm cố định hàng ngày (ai thuê việc 

gì làm việc đó) và thợ hồ, phụ hồ, thợ sơn, thợ may, thợ sửa xe, thợ sơn, (các loại 

thợ) … Vì đa số các đối tượng làm các công việc này đều bị ảnh hưởng rất nhiều 

đến cuộc sống do dịch bệnh Covid-19. 

Cần quy định bổ sung giấy xác nhận tại nơi làm việc của người lao động 

để có cơ sở cho Ban chỉ đạo xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ được chính xác hơn, 

tránh tình trạng khai man, không đúng sự thật để trục lợi chính sách, gây khó khăn 

cho việc truy thu sau này nếu phát hiện. 

 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Ninh 

Thọ ./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT)     TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Đoàn giám sát (b/c);                             KT. CHỦ TỊCH 

- Lưu VT.                            PHÓ CHỦ TỊCH 
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