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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 1471/SLĐTBXH-LĐVL 
V/v đôn đốc đẩy nhanh việc thẩm định hồ 

sơ; tổ chức giám sát, chi trả chính sách hỗ 

trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

   Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 6 năm 2020 

 
 

                Kính gửi:  

     - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh; 

     - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc hoàn thành việc thực hiện Quyết định 

số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4008/UBND-

VX1 ngày 23/6/2020, Công văn số 4108/UBND-VX1 ngày 25/6/2020 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kính đề nghị Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp triển khai 

thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

(1) Hoàn thành việc quyết toán kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 03 nhóm đối tượng: Người 

có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trước ngày 15/7/2020 theo đúng thời gian đã được UBND tỉnh giao 

tại Công văn số 4008/UBND-VX1 ngày 23/6/2020.  

- Đối với 1.513 đối tượng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh 

sách hưởng chính sách theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ nhưng chưa thực hiện chi trả hoặc không thực hiện chi trả, với các lý 

do như: Đối tượng bị chết sau khi được phê duyệt danh sách; đối tượng hưởng 

trùng chế độ; đối tượng đang làm việc ở nước ngoài, đang đi làm việc ngoại tỉnh; 

đối tượng lấy chồng, lấy vợ ra khỏi địa bàn và các trường cụ khác: Đề nghị 

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập 

biên bản xác minh từng trường hợp cụ thể, đồng thời tổng hợp báo cáo, kiến nghị 

đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét.  

(2) Hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đối với 4 nhóm đối tượng: Hộ kinh 

doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm bị tạm ngừng kinh doanh 

theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; người lao động không có 

giao kết hợp đồng bị mất việc làm; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng 

lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động chấm dứt thực hiện hợp 

đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp để trình Tổ 
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thẩm định hồ sơ cấp tỉnh xem xét trước ngày 10/7/2020 (Hồ sơ của hộ kinh 

doanh nộp trực tiếp cho Cục Thuế tỉnh; hồ sơ các đối tượng còn lại nộp cho Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội).  

Trường hợp địa phương chưa trình được hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt theo đúng thời gian nêu trên, đề nghị UBND cấp huyện báo cáo lý do 

cụ thể để xin ý kiến của UBND tỉnh và Trưởng ban chỉ đạo tỉnh. 

2. Kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

- Tiếp tục quan tâm, phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực) tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương 

triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời mong muốn Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục tổ chức các Đoàn giám sát tại 13 huyện, thành phố, thị 

xã như đã triển khai đối với 3 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng; 

đối tượng bảo trợ xã hội; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát tại các xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, là tập trung giám sát trong thời 

kỳ cao điểm các địa phương đang tiếp nhận đơn, niêm yết danh sách tại các thôn, 

xóm, khối phố và trụ sở UBND cấp xã; thẩm định hồ sơ, lập danh sách các đối 

tượng đề nghị hưởng chính sách theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ (thời gian thực hiện từ ngày 25/6/2020 đến ngày 10/7/2020). 

Kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, 

thị xã quan tâm phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên./.  

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Lao động – TBXH; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh – PCT TT UBND tỉnh 

 Trưởng ban chỉ đạo thực hiện NQ 42; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Phòng LĐTBXH huyện/TP/TX; 

- Lưu VT, LĐVL, BTXH, NCC, KHTC.                                                  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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