
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 

 

Số :          /UBND-VX 
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 và 

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg 

ngày 06/11/2021. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lào Cai, ngày       tháng     năm 2021 

   

Kính gửi:  
 - Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Văn hóa - Thể thao 
và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; 

 - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

 - Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 
 - Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

 - Cục thuế tỉnh; 
 - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 07 năm 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 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 
của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan 
và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 16/7/2021 
của UBND tỉnh Lào Cai, thực hiện: 

- Tổ chức triển khai và tuyên truyền rộng rãi về chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Nghị quyết 

số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg 

ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tiếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ; tổ chức kiểm tra, thẩm định 
và tổng hợp danh sách người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng 

được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 và Quyết định 

số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trình UBND tỉnh 
phê duyệt kịp thời theo đúng thời gian quy định; các đơn vị chịu trách nhiệm về 

tính chính xác của hồ sơ, quy trình, thủ tục, đối tượng được hỗ trợ. 
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- Chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở cách ly và các địa phương khẩn trương rà 
soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ đối với người điều trị Covid-19 (F0), cách ly y tế 

(F1), trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật (là F0, F1) theo đúng hồ sơ, trình tự, 

thủ tục và thời gian quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 
33/2021/QĐ-TTg. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị 
và chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không 

để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách, tiêu cực trong thực hiện chính sách. 

- Kịp thời kiến nghị những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người 
lao động trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đề xuất các biện pháp tháo gỡ, giải quyết phù hợp 

gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. 

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND 
các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan: 

- Hướng dẫn triển khai thực hiện; thẩm định, tổng hợp danh sách đề nghị hỗ 
trợ của các cơ quan, đơn vị để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí 

hỗ trợ đúng quy định. 

- Khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đối 
tượng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Quyết 
định số 33/2021/QĐ-TTg. 

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - 
xã hội tỉnh tiếp tục giám sát công tác triển khai thực hiện hỗ trợ cho người lao 

động, người sử dụng lao động; đảm bảo công khai, minh bạch và đúng đối tượng. 

Căn cứ nội dung văn bản, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;  
- Các tổ chức Chính trị Xã hội; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Liên minh hợp tác xã tỉnh; 
- Báo Lào Cai; Đài PT - TH tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng;  
- Lưu: VT, VX3.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Giàng Thị Dung 
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