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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh –
Tổ trưởng Tổ Công tác về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 19/5/2020, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnhTổ trưởng Tổ Công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQCP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh được thành lập tại Quyết định số
601/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (gọi tắt là Tổ Công
tác) chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo việc triển khai thực hiện hỗ trợ theo
Nghị quyết số 42; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ
tướng Chính phủ và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 05/5/2020 của UBND
tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa
phương: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND
tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Thành viên Tổ Công tác.
Sau khi nghe báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; ý kiến
tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh- Tổ trưởng Tổ Công tác kết luận như sau:
1. Tổ trưởng Tổ Công tác phân công các Thành viên Tổ công tác được
thành lập tại Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh theo chức năng, thẩm quyền của sở, ngành chủ động thực hiện
nhiệm vụ theo đúng chức trách và nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình
thực hiện các Thành viên với chức năng của sở chuyên ngành cần chủ động
liên lạc, phối hợp với UBND các địa phương để thống nhất triển khai kịp thời,
đầy đủ, chính xác theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020
của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ
tướng Chính phủ và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 05/5/2020 của UBND
tỉnh.
2. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố các thành
viên Tổ Công tác cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó
khăn, sự chậm trễ trong thời gian qua để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị
quyết số 42, Quyết định số 15 và Kế hoạch số 58, nhằm sớm hỗ trợ tiền cho
Nhân dân, qua đó khẳng định được ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách.
3. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

a) Tiếp tục hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai rà
soát và phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, thẩm định hồ sơ, phê
duyệt danh sách và kinh phí gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh về nguồn kinh
phí để làm cơ sở tổ chức chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.
b) Tăng cường công tác kiểm tra theo Kế hoạch số 01/KH-TCT ngày
14/5/2020 của Tổ trưởng Tổ Công tác và phê bình, nhắc nhở kịp thời đối với
các địa phương triển khai chậm, nhất là trong tổ chức rà soát, thẩm định và tổ
chức chi trả kinh phí cho Nhân dân.
4. Sở Tài chính: Trên cơ sở danh sách các đối tượng đã được Giám đốc
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt; chậm nhất trong thời gian 02
ngày, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kinh phí và
hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện.
5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí
tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19; đồng thời, hướng dẫn cập nhật thông tin trên
Cổng thông tin điện tử tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để các
cơ quan, đơn vị có liên quan và người dân, doanh nghiệp tiếp cận, khai thác,
nắm bắt thông tin.
6. Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi: Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp
huyện khi có quyết định phê duyệt kinh phí của cấp có thẩm quyền thì hoàn
chỉnh thủ tục để thực hiện cấp kinh phí ngay; đồng thời, kiểm soát việc chi
tiền nếu có bất thường báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện kịp thời xử lý.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố
a) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát, thẩm định danh sách cho các đối
tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương;
người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện
hưởng trợ cấp thất nghiệp; Lao động không có giao kết hợp đồng lao động,
mất việc làm; Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm
tạm ngừng kinh doanh; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng
việc đối với người lao động để kịp thời thực hiện chỉ trả cho các đối tượng
theo quy định.
b) Kiểm tra và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức chi trả
cho đối tượng kịp thời ngay sau khi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
phê duyệt danh sách và được UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện; tuyệt đối
không để kéo dài, chậm trễ khi đã được bố trí kinh phí.
c) Tạo điều kiện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp và cộng đồng dân cư địa phương giám sát ngay từ đầu việc
lập danh sách, không bỏ sót đối tượng, trùng lắp đối tượng, lợi dụng, trục lợi
chính sách, đặc biệt đối với lao động tự do.
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d) Đối với các đối tượng mất giấy tờ (chứng minh nhân dân), nhưng từ
trước đã hưởng chế độ ổn định thì UBND cấp huyện cần xử lý linh hoạt để
thuận tiện cho người dân được nhận tiền hỗ trợ. Các đối tượng không còn ở
địa phương cần tích cực liên lạc người được hưởng chính sách; báo cáo Sở
Lao động-Thương binh và Xã hội có hướng xử lý phù hợp.
đ) Chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện bổ sung đối
tượng (nếu đúng và chưa kê khai) để đối tượng không bị thiệt thòi.
e) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng (trước ngày 30
hàng tháng) và báo cáo nhanh hàng ngày trước 16 giờ 00 phút về Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội (đồng gửi qua thư điện tử:
sld@quangngai.gov.vn).
8. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh: Xây dựng Kế hoạch giám sát việc hỗ
trợ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giám sát ngay từ đầu việc
lập danh sách, đảm bảo đúng đối tượng, minh bách, công khai, chính xác theo
nội dung các Công văn của UBND tỉnh: 1901/UBND-KGVX ngày 29/4/2020,
số 2069/UBND-KGVX ngày 12/5/2020.
Nay thông báo ý kiến của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh-Tổ trưởng Tổ Công tác để các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương
biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội,
Tài chính;
- Thành viên Tổ Công tác
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc236.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Minh Sang
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