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Kính gửi:            Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị 

  
 

 

  

Thực hiện Công văn số 942/MTTQ-BTT ngày 06/9/2021 của Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQVN tỉnh về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch phối hợp 

giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (NQ68 và QĐ23); 

Qua nghiên cứu dự thảo Kế hoạch phối hợp, Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia 

ý kiến như sau: 

1. Thống nhất về mục đích, yêu cầu; phạm vi, phương pháp; quy trình giám sát 

như dự thảo Kế hoạch. 

2. Về phần nội dung, đối tượng, chủ thể và hình thức giám sát. 

Trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động và người  

sử dụng lao động theo quy định của NQ68 và QĐ23 thì sẽ có một số cơ quan phải 

thực hiện nhiệm vụ liên quan đến nhiều đối tượng được thụ hưởng chính sách (ví dụ 

như Cơ quan BHXH sẽ liên quan đến các chính sách: giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, 

BNN; tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất; hỗ trợ đào tạo nghề; tạm hoãn HĐLĐ,  

nghỉ việc không hưởng lương...). Vì vậy, nếu tổ chức giám sát riêng lẻ cho từng loại 

đối tượng thụ hưởng chính sách sẽ gây ra sự chồng chéo, một cơ quan phải tham gia 

nhiều cuộc giám sát khác nhau do MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì.  

Để khắc phục hạn chế này, đề nghị nên xây dựng kế hoạch giám sát theo hướng: 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì với sự tham gia của các đoàn thể chính trị-xã hội 

tổ chức giám sát chung đối với UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch 127/KH-UBND và 

Quyết định 1841/QĐ-UBND với tất cả các nội dung hỗ trợ hoặc tổ chức giám sát đối 

với từng cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung hỗ trợ (Sở 

Lao động-TB&XH, BHXH, Sở Văn hóa-Thể thao&Du lịch, Cục thuế, Ngân hàng 

Chính sách xã hội...).     

V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch phối hợp 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP      

và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg 



- Ngoài ra, các đoàn thể chính trị-xã hội lựa chọn, xây dựng kế hoạch giám sát 

của từng đơn vị theo hình thức giám sát điểm tại một số địa phương, cơ quan về việc 

thực hiện chính sách hỗ trợ liên quan trực tiếp đến đoàn viên, hội viên của mình 

(LĐLĐ tỉnh giám sát các nội dung hỗ trợ liên quan đến người lao động làm việc theo 

chế độ hợp đồng lao động; các đoàn thể khác giám sát về thực hiện chế độ hỗ trợ cho 

lao động tự do, hộ kinh doanh là đoàn viên, hội viên...) hoặc MTTQ và các đoàn thể 

chính trị- xã hội cấp nào thì giám sát trách nhiệm của cơ quan chức năng cấp đó trong 

việc thực hiện trình tự, thủ tục, lập danh sách xét duyệt và chi hỗ trợ. 

- Về hình thức giám sát cần bổ sung thêm giám sát khi có phản ánh, kiến nghị 

hoặc khiếu nại về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đến Ủy ban MTTQVN, đoàn thể 

chính trị- xã hội cấp tỉnh và cấp huyện.   

3. Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh phức tạp hiện nay, tuy nhiên để thực hiện 

có hiệu quả công tác giám sát, đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh xem xét, bố trí tổ chức 

hội nghị với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội để bàn bạc, 

trao đổi ý kiến, đi đến thống nhất, ban hành kế hoạch phối hợp. 

Trân trọng./. 
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