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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 
 do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 
 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 
 

Căn cứ 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; 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; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND 
ngày 28/4/2020 về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng thời giao các cơ 
quan chuyên môn thực hiện các nội dung liên quan, cụ thể: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thống nhất 

việc hỗ trợ cho các nhóm đối tượng: người có công; đối tượng bảo trợ xã hội, người 
thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 
hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao 

động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm... theo đúng quy định 
tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. 

Giao Sở Tài chính tham mưu tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2020 

để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng trước ngày 30/4/2020.  

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện của các huyện, thành phố, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện chính sách hỗ 
trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tính đến hết ngày 22/7/2020 

như sau: 

I. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị 

quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTG đến ngày 22/7/2020  

Tổng số kinh phí thực hiện chi để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 đến ngày 22/7/2020 trên địa bàn tỉnh là 168.117.350.000 đồng, cụ 
thể: 

1. Hỗ trợ các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ 
nghèo, hộ cận nghèo 
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- Tổng số đối tượng đã chi trả: 196.003 đối tượng; tổng kinh phí chi trả: 
163.969.750.000 đồng, trong đó: 

+  Đối tượng người có công: 3.767 người; kinh phí chi trả: 5.636.500.000 đồng. 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 19.026 người; kinh phí chi trả: 
28.435.500.000 đồng. 

+ Đối tượng là hộ nghèo: 21.235 hộ, 85.102 nhân khẩu; kinh phí chi trả: 
63.817.750.000 đồng. 

+ Đối tượng là hộ cận nghèo: 20.246 hộ, 88.108 nhân khẩu; kinh phí chi 
trả: 66.080.000.000 đồng. 

(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo) 

2. Hỗ trợ các nhóm đối tượng là người lao động tạm hoãn hợp đồng 

lao động, hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu, người lao động 
bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

- Tổng số đối tượng: 4.130 đối tượng; tổng kinh phí chi trả: 4.147.600.000 

đồng, trong đó: 

+ Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động: 22 người; kinh phí chi trả: 

39.600.000 đồng. 

+ Hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu: 396 hộ; kinh phí chi 
trả: 396.000.000 đồng. 

+ Người lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo 
hiểm thất nghiệp: 11 người; kinh phí chi trả: 11.000.000 đồng. 

+ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động: 3.701 người; 
kinh phí chi trả: 3.701.000.000 đồng. 

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo) 

II. Kiến nghị, đề xuất  

1. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn 

- Kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh theo quy định tại điểm a, Khoản 

4, mục I của Nghị quyết số 42/NQ-CP (70% mức thực chi theo quy định tại Nghị 
quyết này đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên) là: 117.682.145.000 đồng. 

- Kinh phí còn lại 30% do ngân sách địa phương cân đối theo quy định là: 
50.435.205.000 đồng. 

2. Kiến nghị, đề xuất 

Tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã tạm thời 
được kiểm soát nhưng vẫn còn tiền ẩn nhiều khó khăn, thách thức, có nguy cơ 

đang bùng phát trở lại, những tác động tiêu cực của dịch bệnh vẫn tiếp tục ảnh 
hưởng đến sản xuất, kinh doanh và thu nhập của người dân, đời sống nhân dân 

chưa hoàn toàn được hồi phục. Vì vậy, để đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ cho 
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người dân gặp khó khăn và cân đối ngân sách tỉnh, nhằm tiếp tục triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ đã giao năm 2020, tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Tài 

chính xem xét, cấp bổ sung cho địa phương số kinh phí là 117.682.145.000 đồng 
để tỉnh có kinh phí hoàn trả nguồn đã tạm ứng từ ngân sách tỉnh, đồng thời tiếp 
tục có kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng phát sinh trong năm theo quy định. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tạo điều 
kiện giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: TC, LĐ-TB&XH, KBNN tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 
- Lưu: VT, KT(LTH). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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