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THÔNG BAO 
A 9 A 

Ket 1uin cua Pho Chu qch UBND tinh Hoang Nam tu cuQc h9p trien khai 
• 9 F 9 A , 

thirc hiçn Ngh quyet so 42/NQ-CP ngay 09/4/2020 cua Chinh phu ye cac 
bin pháp h trq ngtrôi dan gp khó khãn do diii dch COVLD-19. 

Ngày 29/4/2020, Phó Chü tjch UBND tinh Hoàng Nam, Truâng Ban Chi 
dao thrc hin Nghj quyêt so 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü ye các 
bin pháp h trçl ngithi dan gp khó khän do dai  dch COVID-19 tinh chü trI 
cuc hp triên khai thrc hin các chInh sách ho trçi ngrYi dan g.p khó khän do 
dai djch COVID-19. Tham dr cuc h9p có dai  din Thithng trçrc Uy ban MTTQ 
Vit Nam tinh, lãnh dao  các Sâ, ngành lien quan và các thành viên Ban Chi do 
th1rc hin Nghj quyêt so 42/NQ-CP tinh. 

Sau khi nghe di din Iänh do SôLao dng — Throng binh và Xã hi báo 
cáo phircng an và dr tháo Kê hoch then khai thirc hin các chInh sách ho trçi 
ngutYi dan gp khó khän do dai  djch COVID- 19, nghe kiên tham gia cüa các dai 
biêu dir h9p, Phó Chü tjch UBND tinh Hoàng Nam, Tnrâng Ban Chi dao  kêt lun: 

Dai djch COVID-19 dâ và dang tác dng dn nhiu mt trén các linh virc 
kinh tê - xã hi, di song mt b phn nhân dan gp nhiêu khó khãn. Nhàm chia 
se khó khan, dam b cuc sOng cüa nhân dan, Chinh phü dâ ban hành Nghj 
quyêt so 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Thu tithng ChInh phü ban hành Quyêt djnh 
so 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 ye vic thirc hin các chInh sách h trg 
ngtthi dan gp khó khãn do di djch COVID- 19. Day là mt chU tnrang chInh 
sách lan, có ' nghTa nhân van sâu sac cüa Dáng và Nhà nuc, vai din dôi ti.rclng 
lan nhât ti'r tri.róc tâi nay. Dê triên khai kjp thai Nghj quyêt so 42/NQ-CP va 
Quyêt djnh so i 5/2020/QD-TTg, gop phãn on djnh däi song, dam bâo an sinh xã 
hi trén dja ban tinh, phát huy hiu qua cüa chInh sách, UBND tinh yêu câu các 
S&, ngãnh lien quan và UBND các huyn, thj xä, thành phô tp trung thirc hin 
các nhim vii tr9ng tam sau: 

1. Các S&, ban, ngành, các dja phuang khn trrnYng trin khai thrc hin 
nhiêm vu, dam bao ho tro kip thai cho cac dôi tucmg du diêu kiên theo Nghi 
quyêt so 42/NQ-CP và Quyét djnh so 1 5/2020/QD-TTg. DOng th&i, day mnh 
cong tác tuyên truyên, phO biên chInh sách ho trcl, trInh tçr thu tVc  theo quy djnh 
den timg thôn, xóm, to dan phO và toãn the nhân dan dê nguai d biet, tham gia 
thii huang chInh sách (nêu thuc dôi tuçing duçic ho trq). Vn dng cong dông 
doanh nghip, các tp the, cá nhân hão tam cüng vói tinh h trq nguai dan gp 
khó khän do dai  djch COVID-19. Khuyên khIch các doanh nghip, cá nhan 
trong din ho trçl có diêu kin chü dng khäc phitc khó khän, tr nguyen khOng 
nhn h trçi theo chInh sách nay. 



Trong qua trInh thirc hin, phái rà soát, phân 1oi k các diôi tuçing duçic 
hi.r&ng chInh sách h trçi, dam bâo chInh xác, không dê sot, không trüng lap dôi 
tuçmg va dáp rng day dü các diêu kiin ho trçl theo quy djnh tai Quyêt dlnh  so 

1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuóng ChInh phü, tuyt dôi không dê 
Içii dirng dê trjc lqi chInh sách, tham ô, tham nhüng, lang phi, Igi Ich nhOm. 

2. Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành phi chju trách nhim v tInh 

chInh xác cüa so lieu báo cáo; thirc hin cong khai, minh bach vâi sr tham gia 
giám sat cüa Mt tr.n To quOc và các tO chic thành viên các cap và nhân dan 
ngay tü khâu 1p danh sách den khâu thâm djnh chi trá, thanh quyêt toán. 

Di vi các nhóm di tuqng Ngiri có cong vài cách mng, di ti.rçing bão 
trq xã hi, hO nghèo, hO cn nghèo: UBND các huyn, thj xä, thành phô chi dro các 
phOng, ban lien quanvà các dja phng thrc hin ngay vic rà soát, tham mru 
UBND cap huyn thãm djnh danh dath, trIth UBND tinh (qua Sâ Lao dng — 
Thuang birth và Xâ hOi)  dê thrc hin ho trçl kjpthi cho các dOi tugng. 

Di vói các di tuçmg khác UBND các huyn, thj xa, thành ph chU dng 
chi dao thirc hin theo Quyêt djnh 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu 
tuâng ChInh phü, trén tinh than thra chInh sách h trg den dôi tuqng sam nhât 
(sau khi các dôi trqng có dü các ho sci lien quan theo quy djnh), 

3. Sâ Lao dng — Thucmg binh và Xâ hOi: 
- Ban hành van bàn hithng d.n các dja phung trin khai thrc hin Nghj 

quyêt so 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 cüa ChInh phü, Quyêt djnh so 
1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tithng ChInh phU theo dung quy dlnh 
pháp lut và ht.thng dan cüa cap trên. 

- Trên cc sâ danh sách, d xut cüa UBND các huyn, thj xã, thành ph& có 
trách nhim rà soát danh sách hO trcl, tham muu UBND tinh phê duyt danh sách 
dôi nrqng duçic ho trçi. Phôi hqp vai S Tài chInh 1p dr toán kinh phi ho trq báo 
cáo UBND tinh. 

- Chü trI, pMi hçp vài các So, ngành, dja phucmg tp hcp các kin nghj, d 
xuât bô sung them dôi tuçng bj ãnh huOng sâu do dai  dch Covid- 19 cüa dja 
phung dé nghj di.rqc ho trq ngoài Quyêt djnh sO 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 
cüa ThU tuOng ChInh phU. 

- Thành 1p  To tu vAn h trçr v chuyên mOn, 1p duOng day nóng d 
huOng dn trInh tir, thu tVc  hO trq theo quy djnh và giâi dáp thàc mac cUa cUa các 

c quan, don vl,  to chirc, cá nhân. 

4. SO Tài chInh: Trên Ca sO tng hçip dr toán cUa UBND huyn, thj xâ, 
thành phO, chU tn, phOi hqp vOl SO Lao dng - Thi.rong binh và Xã hOi  1p dir toán 
kinh phi thirc hin các chinh sách ho trçi theo Nghj quyêt sO 42/NQ-CP ngày 
09/04/2020 cUa ChInh phU, khân tnrong tham muu UBND tinh báo cáo BO Tài 
chInh phãn kinh phi ngan sách Trung iiong ho trçi. Dông thOi can dôi các nguôn hrc 

tài chinh, tham muu UBND tinh dam bào nguôn kinh phI thirc hin chInh sách ho 
trçi. 

5. SO Lao dng — Thrrang binh và Xã hOi,  SO Tài chInh, Cong an tinh, các 
ngành lien quan, các thành viên trong Ban Chi dao  và UBND các huyn, thj xâ, 
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Ti41, 

Nguyen Hong 

thành ph thumg xuyên kim tra, giám sat, don dc thirc hin; tuyt di không 
dê xây ra tric igi chInh sách, tham 0, tham nhüng, lang phi, lqi Ich nhóm; tnrng 
hçip phát hin có dâu hiu sai phm dê xuât chuyên Co quan thanh tra, Co quan 
cong an diêu tra xr l nghiêm theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

6. S& Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh — Truyên hInh tinh,Báo 
Quãng Tij: Tuyên truyên rng rài các ni dung lien quan den Nghj quyêt so 

42/NQ-CP ngày 09/04/2020 cüa ChInh phü và Quyêt djnh so 1 5/2020/QD-TTg 
ngày 24/4/2020 cüa Thu tithng ChInh phü trên các phi.rong tin thông tin d?i 
chüng. 

7. V trInh tir thu tic: UBND các huyn, thj xâ, thành ph chi do vic 
thâm djnh ho so, k Th trInh dê nghj h trçi (gôm danh sách dOi tuqng và kinh 
phi h trcl) gri S Lao dng — Thuong binh và Xâ hi. Sà Lao dng — Thiiong 
binh và XA hi có trách nhim rà soát, trInh UBND tinh xem xét, phê duyt danh 
sách dôi tirçing dirçc ho trçi; S Tài chinh CO trách nhim trInh UBND tinh kinh 
phi h trçl. 

8. D& nghj UBMTTQ Vit Nam tinh và các t chüc thành viên dAy manh 
cong tác tuyên truyên Nghj quyêt so 421NQ-CP ngày 09/04/2020 cUa ChInh phü, 
Quyet djnh so 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cOa Thu tung ChInh phü den 
các tang l&p nhân dan, ngi.thi lao dng trong các doanh nghip; to chüc giám sat 
qua trInh thirc hin chInh sách ho trci cho các dôi tuqng trên dja bàn ngay tir 
khâu 1p danh sách den khâu thâm djnh chi trâ, thanh quyêt toán theo huóng dn 
cüa Ban Thu&ng trl:rc UBTWMTTQ Vit Nam. 

9. D nghj Ban Thung vii Thành üy, Thj üy, Huyn üy các huyn, thi xã, 
thành phô quán trit, IAnh do, chi dao  câ h thông chInh tij cüng vào cuc dê 
triên khai thrc hin chinh sách ho trçi. Chi do UBND các huyn, thj xã, thành 
phô, các xã, phithng, thj trân tp trung triên khai thrc hin nghiêm và dung Nghj 
quyêt so 42/NQ-CP, Quyêt dnh so 1 5/2020/QD-TTg dam bão cong khai minh 
b?ch, kjp thñ, chInh xác. 

UIBND tinh thông báo d các Sâ, ban, ngành, don vj lien quan trin khai 
thirc hin./. 

Nci nhmn: 
-Nhtrtrên; 
- TT. Tinh üy, TF.HDND tinh (b/c); 
- U' ban MTTQVN tinh; 
- Các PCT UBND tinh; 
- Ban VHXH-HDND tinh; 
- Các Sâ, ban nganh, doàn the cap tinh; 
- Huyn üy, Thj Uy, Thành üy 
các huyn, thj xã, thành phô; 

- UBND các huyn, thj xã, thành phô; 
- Các TV BCD 42 
- Liru VT, TM1, VXT. 

TL. CHU TICH 
KT. CHANH VAN PHONG 

I vAN PHONG 
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