ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2669 /UBND-VX1

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 4 năm 2020

V/v triển khai thực hiện các
chính sách hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài
chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và
Đào tạo, Xây dựng, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông
tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân
hàng Chính sách xã hội tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh,
Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do đại dịch Covid-19, Văn bản số 3306/VPCP-KGVX ngày 25/4/2020 của Văn
phòng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do đại dịch Covid-19;
Ủy ban nhân dân tỉnh giao:
1. Các sở, ngành có tên trên và UBND các huyện, thành phố, thị xã:
- Khẩn trương quán triệt và tổ chức thực hiện ngay Nghị quyết số 42/NQCP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày
24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn
vị, địa phương trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện và sẵn sàng giải trình,
chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số
2478/UBND-VX1 ngày 17/4/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; tập trung cao cho việc rà soát kỹ đối
tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết
định số 15/2020/QĐ-TTg, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
và các bộ, ngành Trung ương, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Khẩn trương hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
tổng thể thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg;
chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết, cụ thể về quy trình, cách làm; ban hành hệ
thống biểu mẫu, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai
để các ngành, địa phương thực hiện theo đúng quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành
phố, thị xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện;

tuyệt đối không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi
ích nhóm; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).
3. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP cấp tỉnh
chịu trách nhiệm trong lĩnh vực chuyên môn của ngành, đơn vị và địa bàn được
phân công phụ trách; tăng cường bám sát, hướng dẫn cơ sở trong quá trình kê
khai, thẩm định và chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- BCĐ Quốc gia PCD COVID-19;
- Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ;
- Đ/c TB, các PTBCĐ PC COVID-19 tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, VX1.
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