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BÁO CÁO 

Kết quả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

 

Thực hiện văn bản số: 2482/LĐTBXH- LĐVL&DN ngày 17 tháng 12 năm 

2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc 

Kạn xin được báo cáo cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO  

Thực hiện 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 

đồng thời phân công và giao nhiệm vụ các thành viên BCĐ phụ trách theo dõi 

đôn đốc các đơn vị; 

- 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); 

- Công văn số: 850/UBND-LĐTBXH về việc thực hiện Kế hoạch số 

239/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

- 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); 



- Ngày 15/5/2020 UBND UBND thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai 

Kế hoạch 239/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn đến các xã, 

phường; 

- Ngày 31/7/2020 UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai văn bản số 

1472/LĐTBXH-LĐVL&DN ngày 27/7/2020 của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc thống nhất thời gian để xem xét điều kiện hỗ trợ người lao động 

theo Kế hoạch số 239/KH-UBND  

- Công văn số 1465/UBND-LĐTBXH ngày 07/8/2020 về việc triển khai gói 

hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

- Công văn số 1689/UBND-LĐTBXH ngày 08/9/2020 về việc đôn đốc triển 

khai gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

- Công văn số 2180/UBND-VP ngày 19/11/2020 về việc thực hiện Nghị 

quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Đối tượng chính sách: 

- Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là:  

432 đối tượng = 648.000.000đồng. 

- Thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là: 88 

đối tượng = 130.500.000 đồng 

- Vợ liệt sỹ đi lấy chồng khác đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là: 17 

đối tượng = 22.500.000 đồng 

- Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là: 938 

đối tượng = 1.402.000.000 đồng 

- Hộ nghèo: 567 nhân khẩu = 350.250.000 đồng 

- Cận nghèo: 681 nhân khẩu = 509.250.000 đồng 

2. Đối tượng là người lao độngkhông có giao kết hợp đồng lao động và 

hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng: 

- Đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng: Có 11 hộ đề 

nghị hỗ trợ, qua thẩm định hồ sơ chưa đủ điều kiện hỗ trợ, UBND thành phố đã 

có văn bản trả lời cho các hộ kinh doanh và UBND các xã, phường được biết. 

- Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động: Đến nay, 

có 02 lao động đủ điều kiện hỗ trợ, UBND thành phố đã phê duyệt và trình Sở 

Tài chính hỗ trợ kinh phí. 

- Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Có 02 doanh nghiệp 

nộp hồ sơ, nhưng qua 02 lần thẩm định thì hồ sơ của doanh nghiệp chưa đủ điều 



kiện để được xem xét hỗ trợ, UBND thành phố đã có 02 văn bản trả lời cho 

doanh nghiệp được biết. 

3. Nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo 

UBND thành phố tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các xã, phường tiếp tục rà soát, 

thông kê người lao động không có giao kết hợp đồng lao động để xem xét hỗ 

trợ, đồng thời phối hợp với Ngân hành chính sách theo dõi các doanh nghiệp và 

HTX trong việc thực hiện hỗ trợ cho người lao động.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

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, báo cáo 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. 
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KT. CHỦ TỊCH 
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