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V/v triển khai phần mềm trợ giúp người dân bị
ảnh hưởng do dịch covid-19

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2669 /UBND-VX1 ngày
27/4/2020 về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19; Văn bản số 153/UBND-VX1 ngày 27 tháng 4 năm
2020 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020
Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng
Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty Cổ phần Phần mềm Mây
Việt xây dựng phần mềm trợ giúp người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Đến
nay phần mềm đã hoàn thiện và chạy trên môi trường mạng tại địa chỉ:
https://nq42cp.hatinh.gov.vn/ và được tích hợp trên cổng thông tin điện tử của
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại mục “HỖ TRỢ THEO NQ42”.
Chức năng chính của phần mềm: Cung cấp thông tin cho người dân về
triển khai chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch covid-19; Quản trị
và cập nhật dữ liệu về các đối tượng được thẩm định phê duyệt hưởng kinh phí
hỗ trợ, kết quả chi trả hỗ trợ cho từng đối tượng đã được phê duyệt; Lọc và cảnh
báo các thành phần thuộc nhiều đối tượng được hỗ trợ để xủ lý triệt để mỗi
người chỉ được hưởng 1 chính sách hỗ trợ;Thống kê, tổng hợp, trích xuất báo
cáo theo quy định hoặc theo từng điều kiện lọc. Công khai, minh bạch, kịp thời
việc thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch covid-19.
Quản trị phần mềm: Mỗi xã được cấp 01 tài khoản để cập nhật chi trả
hàng ngày và quản trị toàn bộ dữ liệu của xã; mỗi huyện được cấp 01 tài khoản
để quản trị dữ liệu của huyện; cấp tỉnh quản trị toàn bộ dữ liệu của tỉnh.
Để phần mềm vận hành tốt, dữ liệu được cập nhật kịp thời, công khai
minh bạch đúng quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND
các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:
1. Chỉ đạo cán bộ chuyên trách CNTT của huyện, thị xã, thành phố tham
gia hỗ trợ phòng LĐTBXH sử dụng phần mềm chi trả và chuẩn hoá dữ liệu các
đối tượng đã được hội đồng cấp huyện phê duyệt để cập nhật vào hệ thống phần
mềm.
2. Chỉ đạo UBND cấp xã phân công cán bộ chuyên trách CNTT hỗ trợ
cập nhật tình hình chi trả trên hệ thống phần mềm; việc cập nhật chi trả hàng
ngày phải hoàn thành trước 17 giờ 30’ hàng ngày (không để qua ngày hôm sau).

3. Chỉ đạo phòng LĐTBXH và các phòng, ban liên quan và các tổ chức
chính trị xã hội giám sát việc cập nhật chi trả hàng ngày lên hệ thống phần mềm.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã,
thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai; trong quá trình thực hiện nếu có khó
khăn vướng mắc phản hồi về Sở để phối hợp xử lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Sở TTTT; (để phối hợp)
- Giám đốc; Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, VP.
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