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CQNG HOA xA liQi CHiJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S6: 5gq5 /UBND-LDThXJj

Dà N&ig, ngày 'q tháng g nám 2020

V/v trin khai h trçv cho các
d& tixçxng gp khó khn do
di djch Covid- 19 (dqt 2)
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- Uy ban Mt trn T quc Vit Nam thãnh ph;
- Các Sà: Lao dng - Thuo'ng binh và XA hOi,
Tài cliInh;
- UBND các qun, huyn.
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Nhm tip tic h trçv cho các d& tirçing gp khó khn do di djch Covid-19
theo Cong vAn so 1090/DNIj-\pyjj ngày 21/8
cüa HDND thành ph ye
vic thông báo kiên cüa Thu&ng trirc HDND/2020
thành phô, UBND thành phô
hiing dan triên khai mt so ni dung nhu sau:
1. V thii gian, d& tiiçing, mirc h trçi
Tip ttc M trç 2 tháng (tháng 8, 9/2020) cho các Mi tiicmg, müc h trçi
theo quy djnh ti các van bàn sau:
a) Các d6 i tuçng quy dnh ti miic II, Nghj quyt s 42/NQ-CP ngày
09/4/2020 cüa ChInh phü ye các bin pháp ho trçi nguii dan gp khó khn do dai
djch Covid- 19 (viêt tAt là Nghj quyêt so 42/NQ-CP) và Quyêt djnh so
l5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tixóng Chmnh phü ye
thirc hin các
chInh sách ho trçi nguii dan gp kho kh do dai djch Covid-19.
b) Các di tiiqng quy djnh ti Cong van s 352
1/UBND-LDTBXJ.I ngay
02/6/2020 cüa UBND thãnh phô ye triôn khai Nghj quyêt
so 298/NQ-HDND
ngày 25/5/2020 cüa HDND thành phô ye mOt so
giâi pháp phiic hôi và phát trién
kinh té - xâ hi trén dja bàn thành phô trong tmnh hinh djch Covid-19 duqc kiêm
soát (viêt tAt là Ngkj quyát so 298/NQ-HDND) và Cong van so 5644/UBND\THXI-I ngày 24/8/2020 v sàa di diu kin M
trçi giáo viên, nhãn viên lam vic
theo hqp dông lao dOng.
c) Các di tuçing quy djnh tai Quy& djnh s 1711/QD-UBNTJ ngày
14/5/2020 và Quyet djnh so 2408/QDJjB.jTj ngày 0
8/7/2020 cüa UBND thành
pho ye phê duyêt bô sung nhóm doi ti.rçrng ngu&i lao dng không có giao két hçp
dông lao dng bj mat vic lam do dti djch Covid-19.
2. DMu kiên, nguyen tc và th?ii gian h trçi
a) Diu kiên h thy
Thrc hin theo quy djnh tai cac vAn bàn neu a khoân 1 COng vAn nay;
ngoài ra, dôi vâi ngithi lao dng không có giao két hqp dng lao dng phái dam
bâo các diêu kin sau:
- Cu trü hqp pháp ti dja phuo'ng.
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- Mt vic
và có müc thu nhp thp hon mifrc chun cn nghè&thec
chun Qu& gia trong th&i gian ngixii lao dng dé nghi ho trci; dôi vài tru?mg
hçip ngithi lao dng duçichithng trçr cp tháng 8/2020 nêu tiép tiic mt vic
it nhat du 15 ngay cua thang 9/2020 thi duçic ho trq them thang 9 (khi co dcm
cüa nguM lao dng).
b) Nguyen t&c và th&i gian h trçi
- Các d& tucing ngtr?.ii Co cong, báo trq xâ hi, ngiz&i thuc h nghèo, cn
ngheo va cac doi tucing dac thu cua thanh pho, thin gian ap diing 2 thang (tu
tháng 8, 9/2020) và ducic chi trâ 1 lan, hoàn thành truóc ngày 20/9/2020;
- Di v&i di tuçlng là h kinh doanh, ngu?ii lao dng, thii gian h trq theo
&ng tháng tüy theo tInh hInh thc t ciia dik biên djch, nhung không qua 2
tháng (thang 8, 9/2020) hoãn thãnh truóc ngày 30/10/2020.
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3. Uy quyn phê duyt danh sách h trçl
a) Chü tjch UBND thành ph üy quy&n cho Chü tjch UBND qun, huyn
phê duyt danh sách và kinh phi h trq dqt 2 tháng 8, 9/2020) gôm:
Di tixçing bâo trçi xã hi hang tháng, nguii thuc h ngheo, cn nghèo
(theo Nghj quyêt so 42/NQ-CP) và các ctOi tuçing xã hi dC thu cüa thành phô
(theo Ngh quyêt so 298/NQ-HDND)
b) Chü tjch UBND thành ph üy quyn cho Giám d6c Sâ Lao dng Thucng binh và Xâ hi phé duyt danh sách và kinh phi ho trçi dcit 2 thãng 8,
9/2020) gôm:
- Dôituong nguoi Co cong vâi cach mang theo theoNghi quyêt so 42/NQCP) va doi tuqng ngi.roi CO Cong dc thu cua thanh pho (theo Ngh4 quyet so
298/NQ-HDND);
- Di iirqng h kinh doanh cá th, ngirt'i lao dng.
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4. T chirc thc hin
a) UBND CáC qun, huyn
- Trên Co sâ danh sách di tuqng bào trçi xA hi, nguôi thuc h nghèo, CXi
ngiieo (theo Nghj quyêt so 42/NQ-CP) và các dôi tuçing .xâ hi kIIáC dC thu cüa
thành phô (theo Nghj quy& so 298/NQ-HDND) dã duqc cap có thãm quyn phé
duyt danh sách hO trçi khO khn do dai djch Covid- 19 dqt 1; loai tth các di
tuqng dã giãm tü trân, chuyn di, thoát nghèo...) dê 1p thành danh sách theo
cac nhóm dôi tuçing) ho trçi khó khn do dai djch Covid-19 dqt 2; phé duyt theo
thãm quyên và tin hành vic chi trâ.
- Lp danh sách d6i tiiçing báo trq xA hi hang tháng, ngi.rii thuc h
ngheo, cn nghèo (theo Nghj quyêt so 42/NQ-CP) và các d& 1irçng xä hi khác
dc thu cUa thãnh phô (theo Ng quyét so 298/NQ-HDND) mài phát sinh, dA có
ten trong danh sách quãn l hoc dang hi.nng dn tháng 0 8/2020 (nu phát sinh
thng hoc giãm trong tháng 9/2020 chi h trçi 1 thang); tin hành chông tràng
vci các thorn dôi tixclng khác (theo huóng dn cüa Si Lao dng - Thuo'ng binh
va Xa h9i tal dqt 1); phe duyçt theo tham quyen va tien hanh vic chi tra.
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- Trén Co sâ danh sách các d& tuçing h ki.nh doanh cá th,
ngu&i lao dng
dA duçc cp có thm
quyên phé duyét h trçi kho khn do dai djch Covid-19 dqt
1, hithng dan h kinh doanh cá th, ngui lao dng lam don dé ng ho trq (theo
theo huàng d cüa Sâ Lao dng - Thircvng binh và .Xâ hi); dôi chiêu vài quy
dinh ye diêu kiên ho trq dé xem xét, 1p danh sách th&n djnh dé nghj S Lao
dng - Thizong binh va .Xâ hi phé duyt theo th&n quyên (km vic ch&ig
trüng vâi các danh sách h trçi khó khn do di djch Covid-19 dçit 2 dâ phé
duyt khac).
- D& v9i d& ti.rcing ho kinh doanh cá
th& ngix?i lao dng khó khn dçit 2
nhung chua có ten trong darih sách phé duyt M
trq khó khãn do di djch
Covid- 19 dcyt 1 thI tiên hành xét duyt theo dáng quy trInh
dã hu&ng dan dcit 1.
- CAn cü Quy& djnh cüa cp có thm quyn phê duyt
v s luçng, danh
sách, kinh phi h trq dçxt
2, giao phông Lao dng - Thixong binh và Xâ hi hoc
UBND phithng, x (doi vói ngiz&i lao dng thuc trách n1iim phx&ng, xâ chi)
hçip dông vâi các don vj djch vti d tién hành chi trâ cho các dôi tirçing; lixu
phâi dam báo các thrc hin các bin pháp phông, chông djch bnh theo quy
djnh.
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- Chü dng sü din kinh phi b sung có miic tiêu cüa thành ph và ngu&i
nan sách dia phuong dé tnên khai thuchién Dôi v&i tnrong hap phát sinh thn
so doi tuqng va kinh phi ho -trq so vol so doi tucing dir hen ma thanh pho da bo
sung thI si'r dpng kinh phi ngãn. sách dja phuang dê chi trâ kjp th?ñ cho dôi tixçing
theo so th%rc tê. Két thüc vic. chi trâ tong hçip quyêt toán kinh phI cing vâi các
ho so lien quan, g&i S& Tài chInh d tong hap, can dOi xác djnh lai các nguôn
lirc chi trâ theo quy djnh, báo cáo UBND thành phô.
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- Tip tiic rà soát, d xut các di ttrcing kho khn khác ngoài các d& ttzqng
quy djnh tai khoãn 1 Cong vn nay (neu rô nhóm dôi tuqng, dr hen so
luqng, l
do dê xuât) báo cáo ye Sâ Lao dng - Thi.rong binh và Xä hi, truóc
ngày
10/9/2020 dé tong hap báo cáo UBND thành phô xem xét, quyét djnh.
b) Sâ Lao dng - Thucing binh và Xâ hi
- Trên Co so danh sách d& ttrçing ngi.ri có cong vOi cách mang (theo Nghj
quyét 42) và dôi tucing ngu&i có cong dc thu cüa thànhphO (theo Nghj quyt sO
298/NQ-}ND) da duc cap co tham quyen phe duyçt danh sach ho trq kho
khn do d?i dich Covid-19 dqt 1; loai tth các dôi tucing dA giâm tir trãn, chuyên
di...) dé 1p thàrih danh sách (theo các nhóm ctôi tirçing) ho trq khó kh5n do dai
djch Covid-19 dat 2; phé duyt theo thâm quyeSn và chuyên qun, huyn tién
hành viêc chi trá.
- L danh sách d& ttiçing ngix&i có cong vOl cách mang (theo Nghj q
,uy&
42) và dôi tuçing nguii Co cong dc thu cüa thành phO (theo Nghj quyêt
s6
298/NQ-}-JDN) mOi phát sinh, chua duçxc cap có thni quyn phê duyt daub
sách ho trçx khó khAn do dai djch Covid-19 dçit 1 nhung CO ten trong danh sách
clang hixOng chInh sach den tháng 08/2020; (n&i phát sinh trong tháng
9/2020
chi ho trq 1 tháng); tiên hãnh chông trng vOl cac nhOm d& tixçing khác (theo
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hrnrng dn cüa Si Lao dng - Thuan binh và XA hi ti dçit 1); phê duyE theo
thni quyn và chuyn qun, huyn tiên tin hãnh vic chi trã.
- Phé duyt danh sách và kinh phI h trçi dcit 2 cho các d& tuqng nuôi
dixong tp trung ti Trung tam Phpng dixông ngi.thi Co cong cách mng và các cci
s& BTXH ngoài cong lip;
- Phê duyt danh sách và kinh phI h trq di vâi các d& tuçing theo dim b
khoãn 3 Cong vn nay;
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- Phi hçip các do'n vj, dja phuong tMp tic rà soát, tng hap, d xut các d&
ing khókhn khác ngoài các d& tuçxng nêu trên; nghien cru diêu kin h trq
phü hap dê nguri lao dng t?m hoân thirc hin hcip dông lao dOng duçic h trçi,
báo cáo UBND thành phô trInh HDND xem xét, quyêt djnh; huâng dn các dja
phucng ye biêu mâu cho phü hop v&i dçit 2;
- Theo dOi, kim tra giám sat cae dja phuong và xir 1 các virâng mc trong
qua trInh thirc hin.
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Nainh2n:
- Nhir trén;
- IT TU, IT HDND TP;
- CTUBND TP;
- Cac nganh, hQl, doan the;
- Báo hiem xa hQl thanh pho;
- Cic thus thành pM;
- Biru din thânh pM;
- Lu'u: VT, SLDTBXH.
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Nhn di.rçic Cong vn nay, yêu cu các co quan, don vj lien quan và UBND
các qun, huyn trin khai thirc hin./.it.—

Lê Trung Chinh

