
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  
Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết 

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

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Chi Lăng 

  

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-SLĐTBXH ngày 27/7/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết số 68/NQ-CP 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 báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 01, Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 

CHÍNH SÁCH  

Sau khi có Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về 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 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc huyện Chi Lăng đã chủ động tham mưu cho UBND huyện 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi, kịp thời các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg đến các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện biết và 

chủ động triển khai thực hiện, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng 

các chính sách theo quy định. 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện đã tham mưu cho 

UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Nghị Quyết số 68/NQ-CP và QĐ số 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ với các thành phần tham dự gồm: lãnh 

đạo UBND huyện; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng LĐTBXH-DT, Phòng KH-TC, Văn phòng 

HĐND và UBND, Trung tâm Y tế, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội, 

Bảo hiểm xã hội, Công an huyện, Thanh tra huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông; Chi cục Thuế khu vực I; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và công 

chức Văn hóa - xã hội các xã, thị trấn.  

Thực hiện tuyên truyền trên Đài phát thanh của huyện 10 tin bài; tuyên 

truyền lưu động đến tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về các chính sách của 
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Nghị Quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính 

phủ. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH CHO ĐỐI 

TƯỢNG 

 1. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hưởng lương theo quy định tại Khoản 4, Mục II Nghị Quyết 68/NQ-

CP và Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg  

Tính đến thời điểm kiểm tra, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc Chi Lăng chưa nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với đối tượng người lao 

động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. 

2. Người lao động ngừng việc theo Khoản 5, Mục II Nghị Quyết 

68/NQ-CP và Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg 

2.1. Kết quả thực hiện 

Đến thời điểm kiểm tra, tổng số đối tượng được phê duyệt: 22 người  

+ Số kinh phí được phê duyệt: 22.000.000, đồng 

+ Tổng số đối tượng đã thực hiện chi trả: Chưa chi trả  

+ Lý do chưa chi trả: Phòng chưa được cấp đủ kinh phí chi trả cho đối 

tượng. 

2.2. Kết quả kiểm tra trình tự, thủ tục các hồ sơ đã được phê duyệt  

Qua kiểm tra 22 hồ sơ đã được phê duyệt, tất cả các hồ sơ đầy đủ thủ tục, 

đúng quy định.  

2.3. Kết quả xác minh thực tế 

Qua xác minh thực tế tại Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành (xác minh 

02 lao động và Lãnh đạo công ty) cho thấy: tất cả các lao động đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện Chi 

Lăng (22 người) đều chưa được nhận tiền hỗ trợ. Trong thời gian ngừng việc, 

người lao động vẫn được Doanh nghiệp chi trả tiền lương ngừng việc theo quy 

định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao động. 

Đối với lao động bị ngừng việc đang mang thai và nuôi con dưới 6 tuổi do 

Doanh nghiệp chưa được tuyên truyền, phổ biến nên chưa cho lao động làm hồ 

sơ đề nghị hỗ trợ. 

3. Hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 10 Mục II Nghị Quyết 

68/NQ-CP và Điều 35, Điều 36 và Điều 37 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg  

3.1. Kết quả thực hiện 

 Đến thời điểm kiểm tra, tổng số hộ kinh doanh được phê duyệt: 26 hộ  

+ Số kinh phí được phê duyệt: 78.000.000, đồng 

+ Tổng số hộ kinh doanh đã thực hiện chi trả: 26 hộ 

+ Số kinh phí đã thực hiện chi trả: 78.000.000, đồng 

3.2. Kết quả kiểm tra trình tự, thủ tục các hồ sơ đã được phê duyệt 
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 Qua kiểm tra hồ sơ của 26  hộ kinh doanh đã được phê duyệt cho thấy, tất 

cả hồ sơ đầy đủ thủ tục, trình tự phê duyệt đúng quy định.  

3.3. Kết quả xác minh thực tế 

Qua xác minh thực tế tại hộ ông Phùng Anh Tuấn, Chủ hộ kinh doanh 

Karaoke, địa chỉ: thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, ông Phùng Anh Tuấn đã 

được nhận số tiền hỗ trợ là 3.000.000, đồng. 

Kiểm tra tại Trụ sở UBND thị trấn Chi Lăng, kết quả kiểm tra cho thấy: 

UBND thị trấn đã thực hiện niêm yết công khai danh sách đề nghị hỗ trợ các hộ 

kinh doanh tạm dừng kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, với tống 

số hộ được niêm yết là 08 hộ. 

4. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự 

do) và các đối tượng đặc thù khác theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị 

Quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc đã triển khai thực hiện đến các 

xã thị trấn. Đến thời điểm kiểm tra đã có 3/20 xã, thị trấn gửi hồ sơ của 35 đối 

tượng đến Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội  -  Dân tộc huyện, Phòng đã 

tổng hợp danh sách đối tượng gửi Sở Lao động  - Thương binh, Xã hội thẩm 

định. Ngày 12/8/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 

1603/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách kinh phí hỗ trợ người lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch 

COVID – 19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 1) năm 2021. Trong đó, huyện Chi 

Lăng được phê duyệt 34 người. với số tiền 51.000.000, đồng.  

Hiện nay phòng đang tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai 

đến các đối tượng, tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội thẩm định. 

III. KIẾN NGHỊ  

Căn cứ kết quả kiểm tra, đối chiếu với các quy định của Nghị Quyết số 

68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ và Quyết 

định số 1517/QĐ-UBND ngày 30/7/2021của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội yêu cầu Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân 

tộc huyện Chi Lăng thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các 

xã, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định 

số 1517/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh trên các phương tiện thông 

tin đại chúng với các hình thức đa dạng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đồng 

thời phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động triển khai 

giám sát, đánh giá việc rà soát, lập danh sách, phê duyệt và chi trả hỗ trợ, đảm 
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bảo việc thực thi chính sách công khai, dân chủ, minh bạch, tạo sự đồng thuận, 

thống nhất cao, không để xảy ra trường hợp trục lợi chính sách. 

2. Phối hợp với Phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện cấp kinh phí kịp thời 

và thực hiện chi trả ngay cho đối tượng khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm 

quyền.  

3. Đối với lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, lao động ngừng việc 

đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi chưa được hưởng tiền hỗ trợ, Phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc tiếp tục phối hợp với các doanh 

nghiệp hướng dẫn người lao động làm hồ sơ để thực hiện hỗ trợ theo quy định. 

4. Cần tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp trên địa bàn huyện về 

trách nhiệm của người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc cho người lao 

động theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao động đối với những  lao động 

thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 

01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 ngoài chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 

số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính Phủ.  

5. Thực hiện ngay các kiến nghị tại biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra 

với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện. Báo cáo tình hình 

thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/9/2021. 

 Giao Thanh tra Sở theo dõi, giám sát thực hiện kiến nghị sau kiểm tra./. 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Phòng LĐTBXH-DT Chi Lăng (TH); 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở, VP;  

- Các phòng: GDNN; LĐVL-BHXH; 

- Lưu: VT, HS. 

    K.T GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Đàm Văn Chính 
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