
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG ẢNG 
––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:         /UBND-LĐTB&XH 

V/v hướng dẫn một số nội dung 

triển khai thực hiện các chính sách 

hỗ trợ người lao động, người sử 

dụng lao động theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg 

Mường Ảng, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Thành viên Hội đồng thẩm định chính sách hỗ trợ 

Covid-19 huyện theo Quyết định số 2087/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2021 của UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.    

 

Căn cứ các Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 68/NQ-CP); Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 

việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây viết tắt là Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg); 

Thực hiện Kế hoạch số 2316/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 

của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện 

Mường Ảng về việc triển khai thực hiện một số 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 ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đó, UBND huyện được UBND tỉnh giao chủ trì, tham mưu trình 

UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng quy định 

tại khoản 4, khoản 5, khoản 7, khoản 8, khoản 10 của Nghị quyết số 68/NQ-CP 

và Chương IV, Chương V, Chương VII, Chương IX của Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg. 

UBND huyện Mường Ảng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thực hiện một số 

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 ngày 01/7/2021 của Chính phủ 

và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

(Có phụ lục số 01 và mẫu số 05, 06, 08a, 08b, 08c, 11 kèm theo) 



UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị 

trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của đơn vị tổ chức thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Đối tượng quy định tại khoản 4, khoản 5 Nghị quyết số 68/NQ-CP 

và Chương IV, Chương V Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện khẩn trương rà soát, thống kê đối tượng; 

hướng dẫn người lao động, người sử dụng lao động làm hồ sơ, thủ tục theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 1, mẫu số 05, 06; xác nhận việc tham gia đóng BHXH của 

người lao động; hướng dẫn người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị về huyện 

(qua phòng Lao động TB&XH huyện) để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt.  

2. Đối tượng quy định tại khoản 7, khoản 8 Nghị quyết số 68/NQ-CP 

và Chương VII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị: 

Phòng Y tế huyện: Chịu trách nhiệm lập danh sách đối với các trường hợp 

F0, F1 đang điều trị, đang cách ly; tiếp nhận, thẩm định danh sách F0, F1 đã kết 

thúc điều trị, hoàn thành cách ly đủ điều kiện hưởng chính sách gửi về UBND 

huyện (qua phòng Lao động TB&XH huyện) theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 và 

mẫu số 08a, 08b.  

UBND các xã, thị trấn: Hướng dẫn các các trường hợp F0, F1 đã kết thúc 

điều trị, đã hoàn thành cách ly đủ điều kiện hưởng chính sách hoàn thiện hồ sơ; 

chịu trách nhiệm lập danh sách gửi về phòng Y tế huyện theo mẫu quy định tại 

Phụ lục 1 và mẫu số 08a, 08b. Chịu trách nhiệm lập danh sách chi trả theo mẫu 

08c; thực hiện chi trả đầy đủ chế độ cho các đối tượng theo đúng Quyết định phê 

duyệt của UBND tỉnh. 

Phòng Lao động TB&XH huyện: Chịu trách nhiệm tổng hợp, trình Hội 

đồng thẩm định chính sách hỗ trợ Covid-19 huyện; tham mưu cho UBND huyện 

trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các đối tượng theo 

đúng quy định.  

3. Đối tượng quy định tại khoản 10 của Nghị quyết số 68/NQ-CP và 

Chương IX Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

UBND huyện yêu cầu: 

UBND các xã, thị trấn: Khẩn trương triển khai, hướng dẫn các hộ kinh 

doanh trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Phụ lục số 01 và 

mẫu số 11; xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết 

công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế khu vực Thành phố Điện Biên 

Phủ - Mường Ảng và Phòng Lao động TB&XH huyện. 

Chi cục Thuế khu vực Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng: Chịu 

trách nhiệm thẩm định, tổng hợp, lập danh sách hộ kinh doanh đủ điều kiện hỗ 

trợ gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Lao động TB&XH huyện). 

Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ phải có thông báo bằng văn bản gửi 

UBND cấp xã để trả lời cho các hộ kinh doanh.  

Phòng Lao động TB&XH huyện: Tiếp nhận, tổng hợp, trình Hội đồng 

thẩm định chính sách hỗ trợ Covid -19 huyện; tham mưu cho Ủy ban nhân dân 



huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ 

trợ cho hộ kinh doanh. Tổ chức thực hiện việc chi trả kinh phí hỗ trợ theo đúng 

quy định. 

Lưu ý: Với phương châm khẩn trương rà soát, thẩm định, trình phê duyệt 

và thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người lao động, người sử dụng lao động trên địa 

bàn. Vì vậy, đối với các đối tượng F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly 

và đối tượng hộ kinh doanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức 

triển khai thực hiện và gửi hồ sơ, thủ tục đề nghị về UBND huyện (qua phòng 

Lao động TB&XH huyện) trước 15 giờ 00 phút ngày 10/8/2021. 

UBND huyện yêu cầu thành viên Hội đồng thẩm định chính sách hỗ trợ 

Covid-19 huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua 
phòng Lao động TB&XH huyện. ĐT: 02153.865.912) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Đinh Văn Sơn 
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