
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ LAO ĐỘNG -THƢƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

Số:              /SLĐTBXH-KHTC 

V/v triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại địch Covid-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Khánh Hòa, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

            Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 3909/UBND-KGVX ngày 22/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó giao Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện trách nhiệm được giao tại 

điểm 5, Mục IV Nghị quyết số 42/NQ-CP. 

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg  quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Ngày 25/4/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3306/VPCP-KGVX 

về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai đến các cơ quan, đơn 

vị, địa phương cụ thể như sau: 

1. Nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP 

ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  

2. Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát kỹ đối tượng được 

hưởng chính sách để triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, kịp 

thời, chính xác, đúng quy định. 

 3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện ở địa phương, đơn 

vị; không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích 

nhóm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). 

KHẨN 



4. Định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày 10 hàng tháng), báo cáo kết 

quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

và những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề xuất giải pháp tháo gỡ, gửi Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội và UBND tỉnh. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, 

góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao./. 

(Đính kèm file Công văn số 3306/VPCP-KGVX, Nghị quyết số 42/NQ-CP và 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg)./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (để báo cáo);  

- Phòng LĐTBXH các huyện ,tx, tp;    (VBĐT) 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng: NCC, LĐVL, 

BTXHTEBĐG;  

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

               Phạm Thị Xuân Trang 



Phụ lục danh sách gửi Công văn 

 

STT Đơn vị 

1.  Sở Tài chính 

2.  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

3.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh 

4.  Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

5.  Bảo hiểm xã hội tỉnh 

6.  Cục Thuế tỉnh 

7.  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố 

8.  Công an tỉnh 

9.  Sở Thông tin và Truyền thông 

10.  Sở Văn hóa, Thể thao 

11.  Sở Công thương 

12.  Ban Dân tộc 

13.  Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa 
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