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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP
và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thực hiện Công văn số 2815/LĐTBXH-VP ngày 30/7/2020 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số
42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện các biện
pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo
Thực hiện văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan, UBND tỉnh đã ban hành
các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện, cụ thể:
- Văn bản của UBND tỉnh1;
- Văn bản triển khai của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội2;
- Văn bản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh3.
Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng
Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 28/4/2020 về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1671/VP-KGVX ngày
29/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Công
văn số 1044/VP-KGVX ngày 20/3/2020 giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện
báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Công văn số 1736/VP-KGVX
ngày 05/5/2020 về việc cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động; Công
văn số 1775/VP-KGVX ngày 07/5/2020 về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử
tuất; Công văn số 478/UBND-KGVX ngày 13/5/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người
dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
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Công văn số 419/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 23/3/2020 đề nghị UBND các huyện, thành phố, Liên minh
Hợp tác xã và Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp tổng hợp báo cáo tình hình lao
động, việc làm của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch để có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp; Hướng dẫn số
642/HD-SLĐTBXH ngày 28/4/2020 và hướng dẫn bổ sung số 747/HD-SLĐTBXH ngày 13/5/2020 về hướng
dẫn thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP;
Kế hoạch số 80/KH-SLĐTBXH ngày 5/5/2020 về kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và các văn bản
triển khai thực hiện khác.
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Kế hoạch số 63/KH-MTTTQ-BTT ngày 29/4/2020 về tổ chức giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người
dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
2

2
kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19 gây ra; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện, thành phố, trong đó phân công
nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện, thành lập
các Đoàn kiểm tra, giám sát tại các điểm trực tiếp chi trả hỗ trợ cho người dân
trên địa bàn.
2. Công tác thông tin, tuyên truyền
Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến, tuyên
truyền rộng rãi Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về
việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại
dịch COVID-19. Quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ và làm tốt
công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và Nhân
dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19.
3. Công tác phối hợp
UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì,
phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Chi
nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu
điện tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực
hiện thống nhất việc hỗ trợ cho các nhóm đối tượng: lao động tạm hoãn thực
hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; lao động bị chấm
dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ
cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất
việc làm; người có công; đối tượng bảo trợ xã hội.
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh chủ
trì phối hợp giám sát quá trình triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người
dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức tốt
công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết
định số 15/2020/QĐ-TTg và Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực
hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO CÁC ĐỐI
TƯỢNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ
15/2020/QĐ-TTg TÍNH ĐẾN NGÀY 31/7/2020

1. Hỗ trợ các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ
nghèo, hộ cận nghèo
- Tổng số đối tượng được phê duyệt: 198.800 đối tượng, tổng kinh phí
phê duyệt: 169.063.750.000 đồng.
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- Tổng số đối tượng đã chi trả: 195.432 đối tượng, tổng kinh phí chi trả:
163.225.250.000 đồng, trong đó:
+ Đối tượng người có công: 3.358 người, kinh phí: 5.025.000.000 đồng.
+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 19.022 người, kinh phí: 28.425.500.000
đồng.
+ Đối tượng là hộ nghèo: 21.235 hộ, 85.021 nhân khẩu, kinh phí:
63.757.250.000 đồng.
+ Đối tượng là hộ cận nghèo: 20.246 hộ, 88.052 nhân khẩu, kinh phí:
66.033.250.000 đồng.
Tính đến ngày 31/7/2020, đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho 04 nhóm đối
tượng trên đạt tỷ lệ 99%, số kinh phí còn dư chưa chi trả đến thời điểm hiện tại
là do khi kê khai bị trùng giữa đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ gia
đình nghèo và cận nghèo, mặt khác một số đối tượng đang đi làm ăn xa không ở
nơi cư trú chưa chi trả được và nhóm đối tượng chết ở thời điểm cuối tháng 4 và
đầu tháng 5/2020 (chi hỗ trợ 01 tháng).
2. Hỗ trợ các nhóm đối tượng là người lao động tạm hoãn hợp đồng
lao động, hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu, người lao động
bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp,
người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
- Tổng số đối tượng được phê duyệt: 5.289 đối tượng, tổng kinh phí:
5.306.600.000 đồng, trong đó:
+ Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động: 22 người, kinh phí:
39.600.000 đồng.
+ Hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu: 412 hộ, kinh phí:
412.000.000 đồng.
+ Người lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo
hiểm thất nghiệp: 13 người, kinh phí: 13.000.000 đồng.
+ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động: 4.842 người,
kinh phí: 4.842.000.000 đồng.
- Tổng kinh phí đã chi trả hỗ trợ: 3.609.000.000 đồng.
Đã thực hiện chi trả cho các nhóm đối tượng trên đạt tỷ lệ 68%, số kinh
phí còn dư chưa thực hiện, UBND các huyện, thành phố đang thực hiện chi trả
cho các đối tượng.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH
HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG QUY
ĐỊNH HỖ TRỢ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTg

1. Đối tượng rà soát, hỗ trợ đợt 1
Người dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
nhưng không thuộc đối tượng quy định hỗ trợ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
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trên địa bàn tỉnh, cụ thể gồm: thanh niên xung phong hưởng trợ cấp hàng tháng,
tuất vợ liệt sĩ đã đi lấy chồng khác (vợ liệt sĩ tái giá) có hoàn cảnh khó khăn,
nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh do chuyển đến, nhập hộ
khẩu về, mới phát sinh từ ngày 01/01/2020 đến tháng 4/2020.
Tổng số đối tượng được rà soát: 1.088 đối tượng; kinh phí: 1.162.000.000
đồng.
2. Danh sách và kinh phí đã phê duyệt đợt 1
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 30/7/2020
phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công và người thuộc hộ nghèo,
hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không thuộc đối tượng quy
định hỗ trợ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh
phí huy động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, với tổng số tiền hỗ
trợ 1.074.000.000 đồng, cụ thể như sau:
- Tổng số đối tượng người có công: 433 người, trong đó:
+ Đối tượng thanh niên xung phong hưởng trợ cấp hàng tháng: 24 người
hỗ trợ 03 tháng, kinh phí: 36.000.000 đồng.
+ Tuất vợ Liệt sĩ đi lấy chồng khác (Vợ Liệt sĩ tái giá): 409 người, hỗ trợ
03 tháng, kinh phí: 613.500.000 đồng.
+ Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: 566 nhân khẩu. Trong đó:
* Người thuộc hộ nghèo: 257 nhân khẩu, hỗ trợ 03 tháng, kinh phí
192.750.000 đồng.
* Người thuộc hộ cận nghèo: 309 nhân khẩu, hỗ trợ 03 tháng, kinh phí
231.750.000 đồng.
Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đang chuyển
kinh phí cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện việc chi trả cho các đối
tượng đã được phê duyệt theo Quyết định của UBND tỉnh.
3. Phương án và nguồn kinh phí đề xuất hỗ trợ cho nhóm đối tượng
không được quy định hỗ trợ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg đợt 2
3.1. Đối tượng dự kiến hỗ trợ đợt 2
Người lao động không có quan hệ lao động bị giảm sâu thu nhập, mất
việc làm, thu nhập dưới mức chuẩn cận nghèo.
Tổng số đối tượng dự kiến hỗ trợ: 2.029 đối tượng; tổng kinh phí đề nghị
hỗ trợ: 2.029.000.000 đồng.
3.2. Nguồn kinh phí dự kiến hỗ trợ đợt 2
- Nguồn kinh phí huy động từ tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống đại
dịch COVID-19 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và cân
đối kinh phí từ ngân sách tỉnh.
- Hiện nay, số kinh phí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng
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Sơn huy động được không còn đủ để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng (đợt 2)
không được quy định hỗ trợ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và nguồn ngân
sách tỉnh còn hạn hẹp do thất thu ngân sách, vì vậy UBND tỉnh dự kiến trình
Chính phủ hỗ trợ một phần kinh phí hỗ trợ nhóm đối tượng này để góp phần
đảm bảo an sinh xã hội cho nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi
- Việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân do ảnh
hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo
sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; sự
tham gia, phối hợp của các sở, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy được vai trò
tương thân tương ái trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương,
UBND các cấp đã chủ động ban hành kế hoạch có mục tiêu, giải pháp cụ thể,
phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn từ huyện đến xã, phường,
thị trấn tổ chức thực hiện.
- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng thẩm
quyền tạo điều kiện cho các tổ chức thực hiện. Về cơ bản các chính sách hỗ trợ
cho các đối tượng đang được thực hiện có hiệu quả; triển khai đầy đủ, đồng bộ
và kịp thời đúng quy định, đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, rà soát, thẩm
định, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng để phê duyệt.
- Thực hiện tốt chế độ hỗ trợ cho các nhóm đối tượng được quy định
trong Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, đảm bảo
100% đối tượng đã rà soát, đủ điều kiện hưởng được hỗ trợ đầy đủ, kịp thời.
2. Khó khăn, hạn chế
- Thời gian triển khai thực hiện ngắn, khẩn trương, việc tổng hợp, thống
kê, lập danh sách từ cấp xã đến cấp huyện bị thiếu sót hoặc trùng lặp một số
nhân khẩu do việc sàng lọc đối tượng cùng thuộc diện được hưởng từ 02 chính
sách trở lên.
- Một số đối tượng và hộ gia đình thuộc diện được thụ hưởng không có
mặt tại địa phương, chưa kịp ủy quyền cho người khác nhận thay nên chưa chi
trả được hết so với danh sách đã được phê duyệt, do vậy còn tồn kinh phí chi trả
một số ít đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo.
- Các quy định trong Nghị quyết và Quyết định của Chính phủ và Thủ
tướng Chính phủ đã được triển khai nghiêm túc, tuy nhiên có nơi còn chậm,
nguyên nhân là do sự vào cuộc của một số bộ phận còn chậm đặc biệt là đội ngũ
cán bộ cấp xã, đội ngũ cán bộ còn mỏng, năng lực hạn chế.
- Việc thực hiện rà soát, lập danh sách cho các nhóm đối tượng còn gặp
nhiều khó khăn, do số đối tượng được thụ hưởng lớn, thời gian rà soát tại cấp cơ
sở gấp nên có phần ảnh hưởng đến tiến độ thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ.
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- Vẫn còn tình trạng trùng lặp các đối tượng; thiếu, thừa nhân khẩu hộ
nghèo, hộ cận nghèo so với quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ
cận nghèo năm 2019 của UBND các huyện, thành phố.
- Trong quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ trực tiếp tại một số xã nhân khẩu
hộ nghèo thực tế đã chuyển hộ khẩu, đi lấy chồng, đi bộ đội hoặc trong gia đình
có người đã chết nhưng không rà soát kỹ từ các thôn, nên xã vẫn lập danh sách
trình chi trả. Tuy nhiên, khi chi trả đã phát hiện ra nhóm đối tượng này có một
số xã chưa chi, một số xã không nắm được thì đã chi. Một số trường hợp nhân
khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo đi làm việc tại các công ty, đi làm trước hoặc sau
thời điểm điều tra rà soát vẫn nằm trong danh sách phê duyệt hộ nghèo vẫn chi
trả vì thực tế khi rà soát hộ nghèo hàng năm những người đi làm việc tại công ty
vẫn tính điểm là làm việc phi nông nghiệp.
- Việc chi trả nhóm đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội,
nghèo, cận nghèo do yêu cầu chi trả gấp và thực hiện trong kỳ nghỉ lễ 30/4 vì
vậy khâu rà soát đối chiếu danh sách không được triệt để dẫn đến trùng, sót đối
tượng. Một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo
mới chết tại thời điểm chi trả do vậy không kịp rà soát để giảm chi.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét có văn bản
trình Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí cho nhóm đối tượng không được quy
định cụ thể trong Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg để góp phần đảm bảo an sinh
xã hội cho nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
2. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hỗ trợ nhóm
đối tượng thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng có hoàn cảnh
khó khăn.
UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành: LĐTBXH, TC, NHNN tỉnh,
KBNN tỉnh, Bưu điện tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:
KG-VX, TH-NC, KT, THCB;
- Lưu: VT, KG-VX (NCD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên

