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CÔNG ĐIỆN
về việc thực hiện 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
________________
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI điện:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Qua theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của
Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 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 tại các địa phương trong thời gian qua, về cơ bản các địa phương đã
có sự chủ động, quyết liệt trong việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban
nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch và thực hiện chi trả cho các đối tượng. Tuy
nhiên, qua theo dõi, nắm bắt tình hình tại địa phương và phản ánh của người dân,
vẫn còn nổi lên một số vấn đề như: một số đơn vị cấp huyện, cấp xã còn lúng túng,
chậm triển khai thực hiện việc hỗ trợ; quá trình rà soát, xác nhận và hỗ trợ đối tượng
lao động tự do, lao động bị mất việc, ngừng việc nhưng không đủ điều kiện hưởng
trợ cấp thấp nghiệp chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động tuyên truyền, cung
cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp chưa đầy đủ dẫn đến một bộ phận người
dân, doanh nghiệp chưa tiếp cận được đúng chính sách hỗ trợ.
Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện
các nội dung sau:
- Tăng cường tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp
các chính sách của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt thực hiện tuyên truyền đến các
cấp xã, phường, thị trấn, thôn, sóc, bản và đẩy mạnh 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.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các cấp, 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 với 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.
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- Chỉ đạo 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. Đối với các
địa phương đang thực hiện chi trả qua hệ thống bưu điện thì tiếp tục triển khai theo
quy định.
- 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 các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; xử lý nghiêm
những trường hợp vi phạm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng giải
quyết, không để tình trạng bức xúc kéo dài.
- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện ở địa phương hằng ngày, báo cáo về
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 hằng tháng; thường xuyên
cập nhật dữ liệu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác hỗ trợ các đối tượng
trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, giám
sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại địa phương bảo đảm tính chính xác, công
khai, minh bạch và phòng, chống bỏ sót, chi sai đối tượng và sử dụng ngân sách trái
quy định pháp luật hiện hành.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc
Bộ triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
Như trên;
Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
Các Thứ trưởng (để ph/h chỉ đạo);
BCĐ Quốc gia PC dịch COVID-19;
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
Văn phòng Chính phủ;
Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Ngân hàng Chính sách xã hội;
Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương;
Sở LĐTBXH các tỉnh, tp trực thuộc TW (để thực hiện);
Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, TH.
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