ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:3012 /UBND-VX

Lào Cai, ngày06 tháng 07 năm 2021

V/v triển khai Nghị quyết số
68/NQ-CP ngày 01/7/2021

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài
chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Lào Cai;
- Ngân hàng Chính sách XH, Chi nhánh Lào Cai;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai 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; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Lào Cai, Đài Phát
thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền Nghị quyết trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành
(như kính gửi) và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện, cụ thể:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng,
mức hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số
đối tượng đặc thù khác, báo cáo UBND tỉnh xem xét xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy,
HĐND tỉnh.
- Tổ chức rà soát, xác định đối tượng (kèm theo dự toán kinh phí hỗ trợ), đảm
bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; gửi
Sở Tài chính thẩm định trước ngày 20/7/2021;
- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết
theo quy định (sau khi có hướng dẫn của Trung ương).
3. Sở Tài chính thẩm định số lượng đối tượng thụ hưởng và dự toán kinh phí
hỗ trợ; tham mưu dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy,
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ đối tượng theo
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; thời gian hoàn thành, báo
cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7/2021.
Căn cứ nội dung văn bản, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên
quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- Như trên;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT – TH tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, BBT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
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