
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 1314/UBND - VP 

 V/v hỗ trợ  người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid - 19 theo 

Nghị quyết 42/NQ - CP 

       Hải Dương, ngày  22 tháng  4    năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài 

chính; Cục Thuế; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và truyền 

thông; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Quản lý các KCN; 

 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hải 

Dương; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ngày 20/4/2020, để kịp thời thực hiện các nội dung hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP 

ngày 09/4/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong khi chờ các văn bản 

hướng dẫn tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính 

phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên các phương 

tiện thông tin đại chúng và bằng các hình thức phù hợp để tất cả người dân được 

biết. 

2. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ 

thể và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền để thực hiện 

hỗ trợ đối với các đối tượng theo nội dung tại Nghị quyết số 42/NQ-CP. 

3. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch triển khai 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 theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

tại cuộc họp ngày 20/4/2020 trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Hướng dẫn và phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát số liệu từng 

nhóm đối tượng được hỗ trợ theo nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP (Chủ trì rà 

soát nhóm 1, nhóm 2, nhóm 4 trừ nhóm người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động bị mất việc làm theo nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP), tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/4/2020. 
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Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất phương án, kinh phí thực hiện, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 29/4/2020. 

Hướng dẫn, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà 

soát, lập danh sách Nhóm 5 (người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp 

ưu đãi hàng tháng), Nhóm 6 (đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội 

hằng tháng), Nhóm 7 (người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ 

nghèo, hộ cận nghèo) đến ngày 31/12/2019 của địa phương theo Quyết định số 

4424/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh. Đề xuất phương án thực 

hiện hỗ trợ với UBND tỉnh trước ngày 06/5/2020 để đảm bảo hỗ trợ xong cho 

các nhóm đối tượng này trước ngày 15/5/2020. 

4. Cục Thuế tỉnh Hải Dương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành 

phố rà soát lập danh sách Nhóm 3 (hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế 

dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020) gửi về Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội xong trước ngày 27/4/2020. 

5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội chỉ đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp rà soát báo cáo 

số liệu doanh nghiệp, người lao động thuộc nội dung nhóm 1, nhóm 2 được hỗ 

trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ xong trước 

ngày 27/4/2020. 

6. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Cung cấp danh sách các doanh nghiệp tham gia 

bảo hiểm xã hội (trong đó có số lượng đang tham gia và số báo danh sách 

người lao động ngừng tham gia từ 01/4/2020) theo từng huyện gửi đến Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố 

trƣớc ngày 26/4/2020. 

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hải Dương: Chủ 

động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để thực hiện hỗ trợ đối với các 

đối tượng theo nội dung tại Nghị quyết số 42/NQ-CP; Hướng dẫn Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn theo quy 

định. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 

8.1. Chỉ đạo UBND cấp xã thành lập mỗi thôn, khu dân cư 01 Tổ rà soát, 

lập danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ với phương châm “Đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng hộ” để tổng hợp đầy đủ các nhóm đối tượng, trách trùng 

lặp, đảm bảo đối tượng không hưởng trùng 02 chế độ. 

8.2. Trước mắt thực hiện rà soát, tổng hợp ngay (theo hướng dẫn của Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội) số lượng người có công với cách mạng đang 
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hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, (bao gồm cả thương binh đang hưởng chế độ 

mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020; Số 

lượng đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, trong 

danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020; Số lượng người thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 của 

địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt gửi về Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội trước ngày 28/4/2020 đồng thời hoàn thiện danh sách các đối 

tượng nói trên đảm bảo nguyên tắc đối tượng hỗ trợ thuộc diện hưởng 2 chế độ 

hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ 

hỗ trợ cao nhất. Tổ chức xét duyệt gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

xong trước ngày 06/5/2020. 

8.3. Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức rà soát số lượng người lao động không 

có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trong tháng 4 và ước số lượng 

trong tháng 5, 6/2020 (theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và xã hội) 

để tổng hợp chung toàn huyện báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

xong trước ngày 28/4/2020. 

Để đảm bảo công tác an sinh xã hội hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở ngành, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện. 

 Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội)./. 

 
Nơi nhận 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- MTTQ và các nhóm đoàn thể chính trị xã hội 

   (để phối hợp); 

- Lưu: VT. KGVX. Lai (48) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lƣơng Văn Cầu 
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