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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố , 

                                                                 tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thời gian qua các cấp, các ngành đã quan tâm, chỉ đạo triển khai, 
hướng dẫn kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là xác định 
chính xác người lao động tự do thực tế khó khăn cần được hỗ trợ chính sách 

đặc thù theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ; tuy 
nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, người lao động  bị 

tạm hoãn việc làm, mất việc, ở khu vực bị cách ly, phong tỏa hoặc ở các t ỉnh, 
thành phố khu vực về quê sinh sống,…hộ kinh doanh p hải dừng hoạt động 

đang rất cần sự hỗ trợ về vật chất , tinh thần để duy trì ổn định đời sống,  cũng 
như doanh nghiệp cần sự chung tay, chia sẻ của chính quyền địa p hương về 
vấn đề lao động. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các huyện, thị xã, 
thành phố về thành phần hồ sơ giải quyết vướng mắc của người lao động và 

người sử dụng lao động trong việc không thể trực t iếp  thỏa thuận bằng văn 
bản đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp  đồng 

lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo hướng dẫn tại Công văn số 
2558/LĐTBXH-VP ngày 05/8/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội; thường xuyên theo dõi, xác minh và trả lời câu hỏi của công dân trên 
Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông 

qua Sở Nội vụ) xử lý đối với trường hợp thiếu trách nhiệm trong thi hành 
công vụ. 

(Đính kèm Công văn số 2558/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội) 
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2. Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các chính sách theo Kế 
hoạch số 111/KH-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân t ỉnh, cụ  thể 

hóa trách nhiệm cá nhân, phát huy hơn nữa vai trò của cán bộ, công chức p hụ  
trách chính sách; rà soát, xác định các đối tượng người lao động, người sử 

dụng lao động được hưởng từng chính sách để thông báo, hướng dẫn nộp hồ  
sơ, không thụ động chờ đợi; rút ngắn thời gian thẩm định, tạo điều kiện tốt  
nhất cho người lao động, người sử dụng lao động tiếp cận và thụ hưởng chính 

sách. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội, cơ quan liên quan và các địa phương nghiên cứu các giải pháp ứng 
dụng công nghệ thông tin tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của người lao động, 

người sử dụng lao động; đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo, đài thường xuyên 
tuyên truyền, phổ biến từng chính sách trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để người lao động, người sử dụng lao động biết về các điều kiện hỗ trợ, 
cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và sớm đề nghị cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết. 

4. Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân t ỉnh thu hồi 

các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ 
sung dự phòng ngân sách địa phương, tập trung cho công tác p hòng, chống 
dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 

của Quốc hội; phối hợp các sở, ngành liên quan và các đ ịa p hương rà soát, 
xác định nhu cầu, nguồn ngân sách nhà nước để tham mưu kiến ngh ị Bộ  Tài 

chính tạm ứng hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương để cân đối thực hiện 
các chính sách, tuyệt đối không để thiếu nguồn chi hỗ trợ cho các đối tượng. 

5. Các địa phương rà soát các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có 
hoàn cảnh khó khăn,… triển khai ngay các chính sách an sinh xã hội do Nhà 

nước ban hành; vận động xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội cùng 
chính quyền địa phương hỗ trợ Nhân dân trong tình hình hiện nay./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Báo Sóc Trăng; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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