ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2653 /UBND-VX

Sơn Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai, tổ chức thực hiện Nghị
quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và
Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội
huyện;
- Các Phòng: Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chínhKế hoạch, Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông, Thể thao huyện;
- Bảo hiểm xã hội huyện;
- Hội doanh nghiệp huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Thực hiện Văn bản số 3757/UBND-THVX ngày 05/10/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính
phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Để việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng
lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp quy định
tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đảm bảo nguyên
tắc đóng - hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao
động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; việc thực hiện hỗ trợ phải đơn giản, kịp thời,
đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả.
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
tại mục kính gửi theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm:
- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, triển khai và chủ động phối hợp tổ chức triển
khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh
hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Nghị quyết
số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
của Trung ương, của tỉnh đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định.
- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện về tiến độ, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ; đảm bảo việc thực hiện chính
sách phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả.
- Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về tiến độ, kết quả thực
hiện chính sách (qua Phòng Lao động-Thương binh binh và Xã hội tổng hợp) trước
ngày 15 hằng tháng.
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2. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan
triển khai, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao
động bị ảnh hưởng bời đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp quy định
tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Kịp thời tham
mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân
huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Qũy Bảo
hiểm thất nghiệp quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số
28/2021/QĐ-TTg trên địa bàn huyện; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trước ngày
20 hằng tháng.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phối hợp cung cấp danh sách đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính với
cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Truyền thông, Thể
thao huyện
Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các nội dung hỗ trợ người lao động
và người sử dụng dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại
Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đến toàn thể nhân
dân trên địa bàn huyện.
5. Bảo hiểm xã hội huyện
- Hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động
bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy
định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg và hướng dẫn
tại Văn bản số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg .
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn huyện.
- Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ảnh từ người lao động, người sử dụng
lao động trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ.
- Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng báo cáo tiến độ, kết quả triển khai hỗ
trợ chính sách gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động-Thương binh
và Xã hội huyện).
6. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên
truyền, triển khai thực hiện hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi
đại dịch COVID-19 từ Qũy Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định tại Nghị quyết
số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đến người lao lao động và người
sử dụng lao động trên địa bàn xã, thị trấn.
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7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện
Phối hợp tuyên truyền đến nhân dân và người lao động trên địa bàn huyện về
chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo
hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số
28/2021/QĐ-TTg.
8. Thời gian thực hiện
- Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh
hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp quy định tại
khoản 1 Mục II Nghị quyết số 116/NQ-CP và Chương I Quyết định số 28/2021/QĐTTg: Từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành trước ngày 20/12/2021.
- Thời gian thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng
lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 quy định tại khoản 2 Mục II Nghị
quyết số 116/NQ-CP và Chương II Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg là 12 tháng (kể
từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022).
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai
thực hiện có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời phản ảnh về Ủy ban
nhân dân huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, để tổng hợp) để
xem xét, chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Lao động-TB&XH;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
(báo cáo)
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Văn phòng huyện;
- Lưu: VT, BHXH
b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Nhị Bình

