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Số:           /VP-KGVX 

V/v tăng cường chỉ đạo việc hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 không thuộc đối tượng hỗ 

trợ quy định tại Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg  

Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

 
Kính gửi:  

 - Các Sở, ngành: Sở Lao động - Thương binh  

  và Xã hội, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 216/BC-SLĐTBXH ngày 24/7/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho 

người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và đề xuất phương án hỗ trợ cho 

đối tượng không được quy định hỗ trợ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg cho 

thấy đến nay tỉnh đã chi trả 163.745 triệu đồng cho 197.709 đối tượng là người có 

công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đạt 99% số kinh phí 

được phê duyệt; phê duyệt danh sách 5.252 đối tượng với tổng kinh phí 5.252 

triệu đồng cho đối tượng là lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, hộ kinh doanh 

cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng, 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; phê duyệt danh sách 999 đối tượng với tổng kinh phí 

1.074 triệu đồng cho các đối tượng là thanh niên xung phong hưởng trợ cấp hàng 

tháng, vợ liệt sĩ đi lấy chồng khác, hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối 

tượng quy định hỗ trợ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. Tuy nhiên,  hiện nay vẫn còn trên 5.000 người đề nghị phê duyệt hỗ trợ do 

ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không thuộc đối tượng hỗ trợ quy định tại 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.  

Để bảo đảm công tác an sinh xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đúng quy định, phù hợp với 

tình hình thực tế, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

như sau: 

1. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai rà soát danh sách cụ thể 

từng trường hợp đề nghị hỗ trợ đúng với nguyên tắc tại Nghị quyết số 42/NQ-CP 

ngày 09/4/2020 của Chính phủ, đó là: các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, gặp 

khó khăn, không bảo đảm mức sống tối thiểu. Đồng thời, chịu trách nhiệm về 

tính chính xác các trường hợp trong danh sách đề nghị hỗ trợ; kết quả rà soát và 
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đề nghị hỗ trợ báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội) trước ngày 08/8/2020. 

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND 

các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan bám sát nguyên tắc tại Nghị quyết 

số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ để xây dựng tiêu chí cụ thể, chặt 

chẽ, sát với tình hình thực tiễn của địa phương trong việc xét duyệt các trường 

hợp đề nghị hỗ trợ. Đảm bảo tiến độ rà soát và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

12/8/2020. 

3. Giao Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban 

MTTQVN tỉnh, các cơ quan liên quan có các biện pháp cụ thể để tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19; đặt biệt đối với đối tượng không quy định hỗ trợ tại Quyết định 

số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực 

hiện trong tháng 9/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND các huyện, thành phố, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan liên 

quan biết, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước LS; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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