
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
 

Số:          /UBND-LĐTBXH 
 

V/v chi trả kinh phí hỗ trợ (đợt 2) cho các 

đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         TP. Hà Tĩnh, ngày        tháng 9 năm 2020 

Kính gửi:  

 

 

- Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh; 

- Các phòng: Tài chính – KH, Lao động - TBXH;  

- Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

Thực hiện Quyết định số 3063/QĐ-UBND, ngày 15/9/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 thuộc địa bàn thành phố Hà Tĩnh hưởng chính sách theo 

quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định 

số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

Thực hiện Công văn số 886/SLĐTBXH-LĐVL ngày 29/4/2020 của Sở Lao 

động - TBXH về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung liên quan đến Kế hoạch 

153/KH-UBND về quy trình rà soát, thẩm định hồ sơ đối tượng hưởng chính sách 

theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg;  

 Để kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng đã được UBND tỉnh phê 

duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố giao:  

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Căn cứ danh sách phê duyệt tại Quyết định số 

3063/QĐ- UBND ngày 15/9/2020 và nguồn kinh phí đã được tỉnh cấp để thực hiện 

việc giải ngân kinh phí cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chi 

trả cho các đối tượng theo quy định hiện hành.  

2. Phòng Lao động – TBXH: phối hợp với UBND các phường, xã chi trả trực 

tiếp cho 03 nhóm đối tượng bao gồm: (1) Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 

triệu đồng/năm bị tạm ngừng kinh doanh; (2) Người lao động bị chấm dứt hợp 

đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp; (3) Người lao động không giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo 

danh sách đã được phê duyệt.  

Việc chi trả tổ chức theo từng đơn vị, thực hiện nghiêm túc các quy định về  

đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid -19 trong giai đoạn hiện nay.  

3. Uỷ ban nhân dân các phường, xã:  

- Cử công chức chuyên môn liên hệ phòng Lao động - TBXH để nhận kinh 

phí, danh sách chi trả; chỉ đạo các bộ phận liên quan và các Thôn trưởng, Tổ 

trưởng TDP phối hợp chặt chẽ trong quá trình chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng.  

- Thông báo thời gian, địa điểm cho các đối tượng được hỗ trợ có tên trong 

danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định 3063/QĐ-UBND, ngày 

15/9/2020 của UBND tỉnh đến nhận tiền hỗ trợ (Trong ngày 25/9/2020). 

 



Lưu ý: Đối tượng được hưởng hỗ trợ trực tiếp đến nhận tiền phải xuất trình 

Giấy chứng minh nhân dân để kiểm tra, ký nhận; Trường hợp nhận thay phải có 

Giấy ủy quyền theo mẫu quy định. 

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chỉ đạo các đoàn giám sát, Uỷ 

ban MTTQ các phường, xã tăng cường giám sát chặt chẽ tại các địa phương trong 

quá trình chi trả hỗ trợ cho các đối tượng, kịp thời nắm bắt, ghi nhận các ý kiến 

phản ánh của nhân dân trong thực hiện chính sách. 

Đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân các phường, xã phối 

hợp tổ chức thực hiện chi trả chính xác, nghiêm túc, kịp thời./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Cường 
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