
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN  
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Số:        /BC-UBND 

 

        Nghi Xuân, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ 

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  

 

Thực hiện văn bản số 7077/UBND-VX2 ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc chuẩn bị làm việc với Đoàn Kiểm tra của Bộ Lao động-

TB&XH. Ủy ban nhân dân huyện 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 

theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, như sau: 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG 

LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVIT-19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 

68/NQ-CP, NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP, NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP, QUYẾT 

ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg, QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTg 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện 

Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Ban chỉ đạo pòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai thực 

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

do đại dịch Covid-19.  

- Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 04/8/2021 của UBND huyện về việc 

triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; 

- Công văn số: 1479/UBND-LĐTBXH ngày 11/8/2021 về đôn đốc thực 

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

do đại dịch COVID-19 theo Nghị quết số 68/NQ-CP chính phủ; 

- Công văn số: 1604 và 1626/UBND-LĐTBXH ngày 26/8/2021 về đôn đốc 

thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động  và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19, trên cơ sở đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, 

hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 một cách có hiệu quả. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Chỉ đạo các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền; giao phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền 
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thông huyện thường xuyên tuyên truyền kịp thời các chính sách hỗ trợ trên cổng 

thông tin điện tử của huyện, trên hệ thống truyền thanh cơ sở nội dung Nghị 

quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đến tận người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch  Covid-19. Ngoài ra còn 

nhiều hình thức khác như gửi qua hộp thư điện tử đến địa chỉ doanh nghiệp, Hội 

doanh nghiệp; nhóm phòng chống Covid-19, nhóm Zalo, facebook...; phối hợp 

với Liên đoàn lao động huyện tổ chức cuộc đối thoại với doanh nghiệp về nội 

dung Nghị quyết 68/NQ-CP thu hút đông đảo các doanh nghiệp tham gia  

3. Công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp 

Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các quy định, phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh 

nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn; qua kiểm tra thực tế tại cơ sở, các địa 

phương đã chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19 khá bài bản, 

đảm bảo quy định; Đồng thời giám sát chính sách hỗ trợ đối với người điều trị 

cách ly y tế và hộ kinh doanh phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; 

4. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành 

Trên cơ sở Kế hoạch số: 93/KH-UBND ngày 04/8/2021 của UBND huyện 

về việc triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19 phân công nhiệm vụ, công tác thẩm định hồ sơ các nhóm 

đối tượng giữa các ngành liên quan như: Chi cục thuế, BHXH huyện, Ngân hàng 

CSXH chi nhánh Nghi Xuân thường xuyên, kịp thời. 

II. Kết quả triển khai từng chính sách cụ thể 

1. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Đến ngày 25/10/2021 có 314 đơn vị do cơ quan BHXH chủ trì số lao động 

được giảm: 1927 người, Ước tính đến tháng 12 là khoảng: 820.000.000 

2. Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 

Hiện nay trên địa bàn chưa có doanh nghiệp nào đăng ký thực hiện chính sách này. 

3. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động 

Hiện nay chưa có doanh nghiệp nào chuyển đổi nghề, chuyển đổi công 

nghệ, đa số các doanh nghiệp không thực hiện nội dung  nhóm này nên không có 

doanh nghiệp nào đăng ký 

4. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động, nghỉ việc không hưởng lương 

- 02 nhóm nhà trẻ Sơn ca và CT TNHH DV Thương mại T.E.C.H.C.C.O.  

- 09 lao động: Trong đó: có 7 lao động đang nuôi con dưới 06 tuổi; có 08 

cháu;  

- Tổng số tiền đề nghị 37.680.000 đồng 

5. Chính sách  hỗ trợ người lao động ngừng việc: Tổng 24 doanh nghiệp  
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- Tổng số lao động đề nghị: 222 lao động: Trong đó: Phụ nữ mang thai: 04 

người; có 83 lao động đang nuôi con dưới 06 tuổi; có 104 cháu;  

- Với tổng số tiền đề nghị: 330.000.000 ngàn đồng 

6. Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng 

không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Chính sách này thực hiện tại 

Trung tâm Dịch vụ - Việc làm tỉnh Hà Tĩnh. 

Do Trung tâm DV VL Hà Tĩnh nhận hồ sơ trực tiếp người lao động  

7. Chinh sách Hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị Covid-19 và cách ly 

y tế: 

- Tổng số đối tượng đề nghị, 89 người: trong đó: F0: 07 đối tượng; F1: 82 

người (18 đối tượng trẻ em)  

- Tổng số tiền: 105.489.000; Đã chi trả cho đối tượng: 75.250.000 đồng 

8. Chính sách Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật: Chính sách này 

thực hiện tại Sở Văn hóa- Thể thao-  Du lịch làm tỉnh Hà Tĩnh. 

Huyện Nghi Xuân chưa có nhóm này gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 

9. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh 

Chi cục thuế đã nhận và thẩm định 44 hộ kinh doanh đủ điều kiện hỗ trợ, 

kinh phí đề xuất hỗ trợ là 132 triệu đồng.( hồ sơ gửi về Cục thuế tỉnh) 

10. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 

Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội là đơn vị chủ trì nhưng chưa có 

doanh nghiệp nào đến làm thủ tuc vay.  

11. Chính sách hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động và một số đối tượng đặc thù khác 

Chính sách này tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện nên chưa có căn 

cứ triển khai. 

12. Chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 

Đến ngày 25/10/2021 gồm có 314 doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ với tổng số 

1939 lao động, với số tiền giảm 906.632.108 đồng; Đối với Nghị quyết 116/NQ-

CP và  Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg số lao động đã được giải quyết hưởng là: 

1436 lao động, với số tiền 3.404.600.000 đồng. 

III. Đánh giá chung 

1. Mặt được 

UBND huyện đã triển khai kịp thởi các chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covd-19. Đa số nhóm đối 

tượng đã tiếp cận được các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết của chính phủ, với 

tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp và khó lường người lao động bị 

mất việc làm đây là nguồn hỗ trợ động viên kịp thời trong lúc khó khăn cho 

người lao động. 

2. Tồn tại, hạn chế:  
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Huyện Nghi Xuân có hơn ba trăm doanh nghiêp vừa và nhỏ sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn, với nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, tuy nhiên số 

lượng người lao động ít, một số doanh nghiệp hợp đồng lao theo thời vụ, một số 

doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực ngành xây dựng thuê lao động công nhật tại 

địa phương, mặt khác trên địa bàn huyện bị phong tỏa tại thị trấn Xuân an, Xuân 

Viên, Cương Gián nên các doanh nghiệp ở các vùng khác bị ảnh hưởng không 

lớn. Mặc dù công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhưng các doanh 

nghiệp, người lao động  hạn chế tiếp cận, nghiên cứu các văn bản theo quy định 

dẫn đến làm hồ sơ sai sót, thiếu thành phần hồ sơ nên phải trả lại, bổ sung thêm. 

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Đối với các cấp các ngành, các đoàn thể tăng cường công tác thông tin 

tuyên truyền các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, theo các Nghị quyết của Chính phủ và 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;  

 2. Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát tại các địa 

phương, doanh nghiệp, cơ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, theo Nghị quyết 

68/NQ-CP, Nghị quyết 116, 126/NQ-CP, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg. 

3. Thực hiện tốt công tác phòng chống dich Covid-19 theo khuyến cáo 

“5K” chun sống an toàn với dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế  

C. CÁC KIẾN NGHỊ 

- Đối với cấp tỉnh: Đề nghị các ngành liên quan tổ chức thẩm định, phê 

duyệt kết quả kịp thời cho các nhóm đối tượng; cấp kinh phí hỗ trợ cho nhóm đối 

tượng đúng thời gian quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của 

Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội./.  
 

Nơi nhận:             
- Như trên;                                                                                               
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                     
- Lưu: VT, LĐTBXH.                                                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hùng 
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