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BÁO CÁO 

Kết quả việc triển khai các gói hỗ trợ  

cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 
 

Thực hiện văn bản số 1333/LĐTBXH- LĐVL&DN ngày 08 tháng 7 năm  

2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện báo cáo kết 

quả việc triển khai các gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-

19. Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn báo cáo cụ thể như sau: 

I. Công tác lãnh đạo chỉ đạo:  

Sau khi nhận được Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 

15/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 và Quyết 

số 767/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt số lượng hỗ 

trợ người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối 

tượng hưởng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 

772/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc sử dụng Quỹ dự trữ tài 

chính và cấp bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thực 

hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn (đợt 1); Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.UBND thành phố đã ban hành 

Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 02/5/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo 

thực hiện Nghị quyết 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 thành phố Bắc Kạn; Quyết 

định số 774/QĐ- UBND ngày 02/5/2020 Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ kinh 

phí cho các đối tượng NCC, Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Đợt 1) 

và Quyết định số 806/QĐ- UBND ngày 11/5/2020 Về việc phê duyệt danh sách 

hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng thân nhân NCC với cách mạng do ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19 (Đợt 2). 

II. Kết quả thực hiện:  

1. Đối với việc Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (theo quy định tại Khoản 1 Mục II Nghị 

quyết số 42/NQ-CP, quy định tại Chương I Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg): 

UBND thành phố nhận được 02 bộ hồ sơ của 02 đơn vị đó là: Công ty Khoáng 

sản Bắc Kạn và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn. Sau khi 

nhận hồ sơ UBND đã giao cho các thành viên BCĐ thẩm định kết quả. Người lao 



động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện đươc quy định Điều 1, chương I Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và mục II, 

phần B Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

Qua thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và quý I năm 2020 và các giấy tờ 

chứng minh tài chính khác của Công ty thì doanh thu và nguồn tài chính để trả 

lương quý I năm 2020 của Công ty vẫn còn (nguồn lợi nhuận sau thuế có nhưng 

công ty chưa sử dụng). UBND thành phố đã có văn bản trả lời, tuy nhiên Công ty 

TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn tiếp tục có văn bản số 121/CV-

CTLN ngày 30/6/2020 về việc Giải trình và đề nghị xem xét điều kiện hỗ trợ 

người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do ảnh hưởng bởi Covid - 

19. Hiện nay UBND thành phố đã chỉ đạo các thành viên tiến hành thẩm định, 

xem xét lại, thời gian xong trong tháng 7 năm 2020. 

2. Đối với việc hỗ trợ: 

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với 

người lao động (theo quy định tại Khoản 2 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP, 

quy định tại Chương VI Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg): 

- Hỗ trợ hộ kinh doanh (theo quy định tại Khoản 3 Mục II Nghị quyết số 

42/NQ-CP, quy định tại Chương II Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg): 

- Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo quy định tại 

Khoản 4 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP và chương III Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg) 

- Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc 

làm (theo quy định tại Khoản 4 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP và Chương IV 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg) 

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (theo Điểm 1 Mục III Nghị 

quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020) 

Những nội dung nêu trên căn cứ vào số liệu báo cáo của các xã, phường trên 

địa bàn thành phố không có đối tượng đủ điều kiện và thời gian quy định theo Kế 

hoạch số 239/KH-UBND ngày 8/5/2020; Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 

6/4/2020; Quyết định 748/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

3. Hỗ trợ người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội (theo Điều 9,10,11 Chương V Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg) 

Đến hết ngày 13/5/2020 thành phố đã thực hiện chi trả xong cho các đối 

tượng đủ điều kiện để hưởng kinh phí hỗ trợ (có Phụ lục kèm theo).  

III. Kiến nghị: 

- Để đảm bảo quyền lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND thành phố 

đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh cho phép 

UBND thành phố phê duyệt bổ sung khẩu nghèo, hộ và khẩu cận nghèo vào 

danh sách quản lý và được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của 



Chính phủ và Quyết định số 15/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.  

- Đề nghị hỗ trợ kinh phí rà soát cho cán bộ công chức xã, phường và các 

thôn, tổ dân phố trong việc thực hiện rà soát người lao động được hưởng kinh 

phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. 

Trên đây là kết quả việc triển khai các gói hỗ trợ cho người dân gặp khó 

khăn do đại dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./.  

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử:  

- Sở Lao động -TB&XH tỉnh;  

- TT Thành ủy - HĐND thành phố;  

- CT, PCT UBND thành phố;  

- Thành viên BCĐ thực hiện QĐ 42 thành phố;  

- UBND các xã, phường;  

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ ƯỚC THỰC HIỆN HỖ TRỢ 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND  ngày      tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố bắc Kạn) 

TT Nhóm Đối tượng Số người 

Số doanh nghiệp, 

trường học, tổ 

chức, hộ nghèo,… 

Số tiền đã hỗ trợ  

(triệu đồng) 

Số tiền dự kiến sẽ 

tiếp tục hỗ trợ 

(triệu đồng) 

1 

Người lao động tạm hoãn 

thực hiện hợp đồng lao 

động, nghỉ việc không 

lương 

Người lao động tạm hoãn 

thực hiện hợp đồng lao 

động 
 

(số DN) 

  

Người lao động nghỉ việc 

không lương 

    

2 

Người sử dụng lao động 

vay vốn để trả lương ngừng 

việc đối với người lao động 

Trường học 0    

Tổ chức 0    

Hợp tác xã 0    

Hộ kinh doanh 0    

Cá nhân 0    

Đối tượng khác 0    

3 Hộ kinh doanh X 0    

4 

Người lao động bị chấm 

dứt hợp đồng lao động, hợp 

đồng làm việc nhưng 

không đủ điều kiện hưởng 

trợ cấp thất nghiệp 

X 

 X    

5 

Người lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động 

bị mất việc làm (đang rà 

soát tại thôn, tổ) 

Bán hàng rong, buôn bán 

nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định 

0 X    

Thu gom rác, phế liệu 0 X    

Bốc vác, vận chuyển 0 X    



TT Nhóm Đối tượng Số người 

Số doanh nghiệp, 

trường học, tổ 

chức, hộ nghèo,… 

Số tiền đã hỗ trợ  

(triệu đồng) 

Số tiền dự kiến sẽ 

tiếp tục hỗ trợ 

(triệu đồng) 

hàng hóa 

Lái xe mô tô 2 bánh chở 

khách, xe xích lô chở 

khách 

0 X    

Bán lẻ xổ số lưu động 0 X    

Tự làm hoặc làm việc tại 

các hộ kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống, lưu trú, 

du lịch, chăm sóc sức 

khỏe 

0 X    

Đối tượng khác 0 X    

6 

Người có công với cách 

mạng đang hưởng trợ cấp 

ưu đãi hàng tháng 

Người có công với cách 

mạng đang hưởng trợ cấp 

ưu đãi hàng tháng 

431 X  646.500.000 Trong 429 có 01 ĐT 

trùng với BTXH 

Thương binh hưởng trợ 

cấp mất sức lao động 

hàng tháng 

 X    

Thân nhân người có công 

đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi hằng tháng 

88  130.500.000  

7 

Đối tượng bảo trợ xã hội 

đang hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng 

X  

938 X  1.402.000.000  

8 Hộ nghèo, hộ cận nghèo Hộ nghèo 467  350.250.000  



TT Nhóm Đối tượng Số người 

Số doanh nghiệp, 

trường học, tổ 

chức, hộ nghèo,… 

Số tiền đã hỗ trợ  

(triệu đồng) 

Số tiền dự kiến sẽ 

tiếp tục hỗ trợ 

(triệu đồng) 

Hộ cận nghèo 681  509.250.000  

Tổng số  2.513    
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