UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1632 /SLĐTBXH-LĐVL

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 7 năm 2020

V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Kính gửi: UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Công văn số 4008/UBND-VX1 ngày
23/6/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đôn đốc thực hiện Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội báo cáo tình hình, kết quả thực hiện như sau:
1. 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: Tính đến ngày
15/7/2020 đã thực hiện chi trả cho 172.083 đối tượng (chiếm 99,14% tổng số
đối tượng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt), tổng kinh phí chi trả 197,15 tỷ
đồng (chiếm 99,16% tổng kinh phí được phê duyệt hỗ trợ). Trong đó: Người có
công với cách mạng đã chi trả: 37.804 người, đạt 99,38%; đối tượng bảo trợ xã
hội: 52.949 người, đạt 99,06%; nhân khẩu thuộc hộ nghèo: 23.845 người, đạt
98,84%; nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo: 57.485, đạt 99,15%.
Tổng số đối tượng 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 các huyện, thành phố, thị xã 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 là: 1.513 đối tượng (Người có công với cách mạng: 234 người; đối tượng
bảo trợ xã hội: 504 người; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: 775 người).
Đối với những trường hợp nêu trên, UBND các huyện, thành phố, thị xã đang chỉ
đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập biên bản xác minh từng trường hợp cụ
thể và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp
báo cáo xin ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (hiện nay mới có
huyện Nghi Xuân hoàn thành việc xác lập biên bản và kiến nghị đề xuất).
2. Đối với 05 nhóm đối tượng: Người sử dụng lao động vay vốn tại Ngân
hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động; người lao
động tạm ngừng hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh
doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh;
người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp
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thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm. Tổng
số hồ sơ của người lao động và hộ kinh doanh đề nghị: 6.217 hồ sơ (bao gồm:
3.646 hồ sơ của người lao động và 2.982 hồ sơ của hộ kinh doanh). Số hồ sơ do
UBND cấp huyện và UBND cấp xã thẩm định loại ra khỏi danh sách: 4.252 hồ
sơ; số hồ sơ đề nghị tỉnh phê duyệt: 2.376 hồ sơ. Cụ thể:
(1) Số hồ sơ của người sử dụng lao động vay vốn tại Ngân hàng Chính sách
xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động: 0 (không) hồ sơ.
(2) Số hồ sơ đề nghị của lao động tạm ngừng hợp đồng lao động, nghỉ việc
không hưởng lương: 0 (không) hồ sơ.
(3) Số hồ sơ đề nghị của lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ
điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 12 hồ sơ (Đức Thọ: 02 hồ sơ, Lộc Hà: 02
hồ sơ, Thạch Hà: 02 hồ sơ, Can Lộc: 02 hồ sơ, Vũ Quang: 04 hồ sơ).
(4) Số hồ sơ đề nghị của lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc
làm: 816 hồ sơ (Thị xã Hồng Lĩnh: 112 hồ sơ, Hương Sơn: 34 hồ sơ, Đức Thọ:
129 hồ sơ, Vũ Quang: 24 hồ sơ, Nghi Xuân: 109 hồ sơ, Can Lộc: 10 hồ sơ,
Hương Kê: 110 hồ sơ, Thạch Hà: 149 hồ sơ, Lộc Hà: 139 hồ sơ).
(5) Số hồ sơ đề nghị của hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100
triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh: Dự kiến toàn tỉnh có khoảng 1.500 hồ sơ
(đang được các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thẩm định).
Hiện nay, còn 05 đơn vị (bao gồm các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, thị xã
Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh) chưa tổ chức thẩm định hồ sơ
của người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ
cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm, hộ
kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh
doanh (dự kiến các đơn vị sẽ hoàn thành việc thẩm định trước ngày 22/7/2020).
Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động – TBXH;
- 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;
- Lưu VT, LĐVL, BTXH, NCC, KHTC.
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