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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
(Thời điểm báo cáo: Đến 31/10/2021)

Thực hiện Công văn số 3878/UBND-VP ngày 22 tháng 10 năm 2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương; Công văn số 3783/SLĐTBXH-LĐVL ngày 26/10/2021 
của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đoàn kiểm tra việc 
thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19, UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 
THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP, NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP, NGHỊ 
QUYẾT SỐ 126/NQ-CP, QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg, QUYẾT ĐỊNH SỐ 
28/2021/QĐ-TTg

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai thực 

hiện ở các cấp
Ngay sau khi nhận được Kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương và các văn 

bản hướng dẫn của Sở Lao động TB&XH triển khai thực hiện Nghị quyết số 
68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết 
định số 28/2021/QĐ-TTg, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch số 313/KH-
UBND ngày 28/7/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, ban hành 
Quyết định số 4768/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về việc thành lập Hội đồng 
thẩm định và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ, 
đôn đốc các phòng, ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND 
các phường, xã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền
Đài phát thanh thành phố, Đài truyền thanh các phường, xã đã nhanh  

chóng triển khai tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội dung chủ yếu của Nghị 
quyết 68, Nghị quyết 116 của Chính phủ, Quyết định 23, Quyết định 28 của Thủ 
tướng Chính phủ, Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của UBND thành phố thực 
hiện Nghị quyết và Quyết định của Chính phủ.

Các phòng, ngành: Lao động TB&XH, Tài chính – Kế   hoạch, Y tế, Chi cục 
Thuế, Đài phát thanh, Liên đoàn Lao động, UBND các phường, xã chủ động tăng 
cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân các chính sách của 
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Nghị quyết và Quyết định của Chính phủ. UBND thành phố và UBND các 
phường, xã thiết lập số điện thoại đường dây nóng tại cơ sở (ở thành phố là số 
điện thoại của lãnh đạo phòng Lao động TB&XH, ở cơ sở là số điện thoại của cán 
bộ Lao động TB&XH) để giải đáp kịp thời kiến nghị, phản ánh của người dân; 
phân công cán bộ đầu mối phụ trách để phối hợp với UBND thành phố, Sở Lao 
động TB&XH tỉnh giải đáp và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, đảm 
bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các bộ phận chuyên môn, nâng cao hiệu quả 
phục vụ người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp
UBND thành phố và Ủy ban MTTQVN các cấp đã chủ động phối hợp 

thực hiện tốt việc tuyên truyền để đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ ý 
nghĩa, tính nhân văn, tầm quan trọng khi thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội của 
Đảng và Nhà nước; phối hợp kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình triển khai hỗ 
trợ người dân và doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên, nhân 
dân trong thụ hưởng chính sách của Nhà nước; nắm bắt dư luận và phản ánh của 
nhân dân, đảm bảo không để sai sót ở các khâu, kịp thời phát hiện những vấn đề 
tiêu cực nếu có để kiến nghị với cấp trên có thẩm quyền.

4. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp
UBND thành phố đã chỉ đạo Hội đồng thẩm định của thành phố ban hành 

Thông báo số 01/TB-HĐTĐ ngày 04/8/2021 phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên trong Hội đồng, là đại diện các ngành chức năng để thực hiện tốt công tác 
phối hợp trong việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất. 

Phòng Lao động TB&XH là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
và Quyết định của Chính phủ; tổng hợp kết quả hỗ trợ đối tượng thụ hưởng từ 
các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, 
kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND các phường, xã triển khai thực hiện chính 
sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; chủ trì, phối hợp với các 
ngành chức năng: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng Tài chính Kế hoạch, Chi cục 
thuế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố trong việc thẩm định, trình Chủ tịch 
UBND tỉnh thực hiện chi hỗ trợ các nhóm đối tượng: người lao động làm việc 
theo hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
nghỉ việc không hưởng lương, người lao động ngừng việc theo quyết định của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch, lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động.

Chi cục thuế  thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động TB&XH, 
Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh.

Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính - Kế 
hoạch thành phố trong thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với trẻ em diện F0, 
F1, hỗ trợ tiền ăn đối với người diện F0, F1.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng, 
UBND các phường, xã cân đối, bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ; chỉ đạo, hướng 
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dẫn việc phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán ngân sách nhà nước, kinh 
phí thực hiện hỗ trợ tổng hợp, trình UBND thành phố phê duyệt kinh phí chi trả 
cho các nhóm đối tượng được thụ hưởng theo quy định.

Văn phòng HĐND&UBND thành phố chủ trì tham mưu UBND thành 
phố trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và 
kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng theo quy định trên cơ sở danh sách thẩm định 
của Hội đồng thẩm định, bộ phận kế toán Văn phòng HĐND&UBND thực hiện 
chi trả hỗ trợ cho các đối tượng.

Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Lao động 
TB&XH rà soát, kiểm tra, xác nhận thông tin trên bảng tổng hợp danh sách 
người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ không hưởng 
lương do người sử dụng lao động của các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp 
trên địa bàn thành phố lập đề nghị hỗ trợ cho người lao động. 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương chủ trì phối hợp với 
Phòng Lao động TB&XH rà soát, kiểm tra, xác nhận thông tin trên bảng tổng 
hợp danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ 
không hưởng lương do người sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu 
công nghiệp thuộc địa bàn thành phố lập đề nghị hỗ trợ cho người lao động.

Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì phối hợp với các ngành chức năng trong 
công tác giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. 

UBND các phường, xã chủ động tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ; tổ 
chức rà soát, lập danh sách, niêm yết công khai đối tượng được hỗ trợ, phối hợp 
với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát quá trình 
thực hiện; phối hợp với các ngành chức năng của thành phố thẩm định danh sách 
các đối tượng được hỗ trợ theo quy định. 

II. Kết quả triển khai từng chính sách cụ thể
1. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao

động, nghỉ việc không hưởng lương ( Kết quả thực hiện các Nghị quyết 
68/NQ-CP ngày 01/7/2021, 116/NQ-CP ngày 24/9/2021; các Quyết định 
23/2021/QĐ-TTg, 28/2021/QĐ-TTg và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh, Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chính sách hỗ 
trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021 đến hết ngày 
31/10/2021)

Số đơn vị đề nghị hỗ trợ: 22
Số lao động đã đề nghị hỗ trợ: 629 người, số tiền: 2.518.900.000 đồng
Tỷ lệ: 80% so với dự kiến
Trong đó: 
Đã chi trả: 557 người, số tiền: 2.217.635.000 đồng
Đang chi trả: 72 người, số tiền: 301.265.000 đồng
2. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc
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Số đơn vị sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ: 09
Số lao động đề nghị hỗ trợ: 175 người, số tiền 262.000.000 đồng
Trong đó: 
Đã chi trả: 85 người, số tiền: 102.000.000 đồng
Đã trình tỉnh: 90 người, số tiền: 160.000.000 đồng
Tỷ lệ: 70 % so với số dự kiến
3. Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19,

cách ly y tế
Số người đề nghị hỗ trợ: 860 người, số tiền 678.878.000 đồng
Trong đó: 
Đã chi trả trẻ em diện F0, F1: 205 người, số tiền: 205.000.000
Đã hỗ trợ tiền ăn người diện F1: 655 người, số tiền: 473.878.000 đồng
Tỷ lệ: 95 % so với số dự kiến
4. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh
Số hộ kinh doanh đã đề nghị: 45 hộ, số tiền: 135.000.000 đồng
Đã chi trả: 28 hộ, số tiền: 84.000.000 đồng
Đang chi trả: 17 hộ, số tiền: 51.000.000 đồng
Tỷ lệ: 10% so với số dự kiến).
5. Chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động

(lao động tự do) và các đối tượng đặc thù khác
Số lao động đã đề nghị hỗ trợ: 1.922 người, số tiền: 2.883.000.000 đồng
Đã chi trả: 992 người, số tiền: 1.488.000.000 đồng
Đã trình tỉnh: 930 người, số tiền: 1.395.000.000 đồng
Tỷ lệ: 80 % so với số dự kiến
III. Đánh giá chung
1. Mặt được
Dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh 

tế, xã hội; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh, hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản 
xuất cầm chừng làm gia tăng thất nghiệp, mất việc làm trong ngắn hạn. Nghị 
quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68/NQ-
CP của Chính phủ ra đời kịp thời đã chia sẻ khó khăn, bảo đảm một phần cuộc 
sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, tạo sự 
đồng thuận của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, sự chung 
tay, chung sức, chung lòng của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
+ Nhóm  người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc 

làm ảnh hưởng đến thu nhập: Có rất nhiều loại hình lao động nằm trong nhóm đối 
tượng này. Tiêu chí để xác định mức thu nhập của người lao động định tính hơn 
định lượng. Đối tượng này di cư khắp nơi, khó xác định được thu nhập và mức độ 
ảnh hưởng.
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+ Cấp huyện gặp nhiều khó khăn, bất cập trong quá trình thẩm định hồ sơ 
của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ người lao động làm việc theo hợp đồng lao 
động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 
hưởng lương, lao động phải ngừng việc theo quyết định của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền do mẫu biểu theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng có 
một số nội dung khác với mẫu biểu quy định của UBND tỉnh.

+ Tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho người diện F0,F1 
theo Kế hoạch số 2680 ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 
68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Trong khi đó, từ ngày 01/6/2021, 
cấp huyện triển khai thu tiền ăn cho người diện F1 phải cách ly y tế tập trung theo 
chỉ đạo của Trung ương. Điều này gây khó khăn cho cấp huyện, vừa phải làm các 
thủ tục thu tiền ăn, sau đó lại phải làm các thủ tục trả lại tiền ăn cho người diện F1, 
mất rất nhiều thời gian và công sức. 

+ Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, 
Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ từ thành phố đến cơ sở phải làm việc quá 
tải, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa phải thực hiện các quy trình 
để  người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 
được nhận gói hỗ trợ của Chính phủ.

B. TÌNH HÌNH HỖ TRỢ GẠO VÀ CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ 
HỘI KHÁC

1. Hỗ trợ gạo: Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, qua rà soát, thành phố 
không có đối tượng cần phải hỗ trợ gạo do khó khăn đột xuất.

2. Các chính sách an sinh xã hội khác
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc chăm lo, đảm 

bảo đời sống cho người dân, đặc biệt là những người dân yếu thế, có hoàn cảnh 
khó khăn với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, không ai bị đứt bữa, không có 
ăn, không có mặc khi có dịch bệnh và không để phát sinh các vấn đề mất an toàn 
xã hội trên địa bàn, UBND thành phố đã tổ chức rà soát, lập danh sách, quyết 
định mức, kinh phí và nguồn hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn ngoài 
những nhóm đối tượng được thụ hưởng theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết 
định 23/2021/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

- Đối tượng hỗ trợ: Hộ nghèo: 817 hộ; Hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 
106 hộ, tổng số: 923 hộ. 

- Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/hộ
- Kinh phí hỗ trợ: 923 hộ X 1.500.000đ/hộ = 1.384.500.000 đồng
(Bằng chữ: Một tỷ ba trăm tám mươi tư triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn)
- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ủng hộ, tài trợ của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 thành phố.
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3. Đánh giá
Việc hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

không thuộc đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP được đánh giá là một trong 
những hoạt động nổi bật, kịp thời trong việc đảm bảo đời sống nhân dân trong 
đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các 
ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi người dân, đã tạo được sự đồng 
thuận trong cả hệ thống chính trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Tiếp tục cập nhật các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về việc 
thực hiện gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP của 
Chính phủ; triển khai kịp thời tới các phòng, ngành, UBND các phường xã, 
người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn. 

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho 
người lao động và người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, thực hiện các 
thủ tục theo quy định, chi trả kinh phí hỗ trợ đảm bảo đầy đủ, tận tay, kịp thời, 
mang lại lợi ích thiết thực, đảm bảo công bằng, ổn định cuộc sống cho người lao 
động và người dân, không để xảy ra trục lợi, gây dư luận xấu trong xã hội.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ 
trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, 
UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh, Sở Lao động TB&XH./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- Sở Lao động TB&XH;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP (b. Hà);
- Lưu: VT, LĐTBXH.

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thu Hà
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