
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 

V/v khẩn trương hoàn thành tiến 

độ triển khai Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc 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, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh,  

  Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 

  Ngân hàng Nhà nước Chi nhành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển 

khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các 

huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối 

tượng trong tháng 6 năm 2020. Đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ 

người lao động trong danh sách đã được rà soát, phê duyệt theo đúng quy định, 

nhất là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động 

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

lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ 

điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

2. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục nhanh 

chóng, đúng quy định, nhất là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động. 

3. UBND các huyện, thành phố phối hợp với Uỷ ban MTTQ các huyện, 

thành phố và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh 

giá tác động việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg. Gửi báo cáo kết quả việc hỗ trợ về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 

UBND tỉnh theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc 

các nhiệm vụ trên; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo 
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cáo đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để kịp thời 

chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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