
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

 Số:          /SLĐTBXH-LĐVL 
V/v hướng dẫn tiếp nhận và thẩm định 

hồ sơ đối tượng tạm hoãn hợp đồng, 

nghỉ việc không hưởng lương và người 

sử dụng lao động vay vốn trả lương 

 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         
   

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 10 năm 2020 

 

  Kính gửi: 

   - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Hội đổng thẩm định hồ sơ cấp huyện. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các 

biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực 

hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và 

Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp: Từ 

công tác tuyên truyền, tập huấn, đến việc kê khai, lập hồ sơ, kiểm tra, giám sát, 

tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng. Đặc biệt, là phát huy vai trò của Ủy 

Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát. Đến 

nay, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19, Hà Tĩnh luôn thực hiện đảm bảo đúng quy định theo Nghị quyết số 

42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ và không để xẩy ra việc lợi dụng chính sách. Kết quả thực hiện các chính 

sách hỗ trợ các nhóm đối tượng tính đến ngày 30/9/2020 như sau: 

- Đối với 03 nhóm đối tượng hỗ trợ Đợt I: Toàn tỉnh đã thực hiện chi trả cho 

172.091 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: Đối tượng người có công với cách mạng: 

37.804 người; đối tượng bảo trợ xã hội: 52.957 người; nhân khẩu thuộc hộ nghèo: 

23.845 người; nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo: 57.485 người. 

 - Đối với 04 nhóm đối tượng hỗ trợ Đợt II, Đợt III: Tính đến ngày 

30/9/2020 đã có 1.990 đối tượng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ, với 

tổng kinh phí được phê duyệt hỗ trợ là 2.004 triệu đồng. Bao gồm: 758 hộ kinh 

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

đại dịch Covid-19; 1.217 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất 

việc làm; 15 lao động bị mất việc làm nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp 

thất nghiệp. Theo báo cáo của các địa phương, đến nay công tác chi trả tiền hỗ 

trợ đối với 04 nhóm đối tượng đã hoàn thành. 
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 - Đối với nhóm đối tượng: Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp 

tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và nhóm 

đối tượng: Người sử dụng lao động vay vốn lãi suất 0% để trả lương cho người 

lao động. Mặc dù các cấp, các ngành và các địa phương đã phối hợp triển khai 

quyết liệt, nhưng do các quy định về đối tượng, về điều kiện hưởng theo Nghị 

quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ còn nhiều bất cập, nên đến nay toàn tỉnh vẫn chưa có đối tượng 

nào đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hưởng chính sách. 

 Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các tỉnh, thành phố, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ 

sung đối tượng và điều chỉnh điều kiện hưởng chính sách đối với nhóm đối 

tượng: Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và nhóm đối tượng: Người sử dụng 

lao động vay vốn lãi suất 0% để trả lương cho người lao động. 

 Trong khi chờ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề 

nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp huyện 

chỉ tiếp nhận hồ sơ của những trường hợp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy 

định của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nguyên 

tắc hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ là: “Hỗ trợ đối tượng bị 

giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống 

tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19”. 

 Đối với những trường hợp khác, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị 

xã và Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp huyện chưa tiếp nhận hồ sơ để chờ văn bản 

hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và văn bản của Thủ tướng 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến 02 nhóm đối tượng nêu trên. 

 Kính đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hội đồng thẩm định hồ 

sơ cấp huyện quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Lao động -TBXH; 

- UBND tỉnh; 

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

Trưởng ban Chỉ đạo 1251; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Thành viên BCĐ 1251; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Phòng LĐTBXH huyện/TP/TX; 

- Lưu: VT, LĐVL. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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