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CHI TH! 
V tang curng Iãnh do, ch do thirc hin mt s chInh sách h trq ngtrôi Lao 

dng Va nguôi sfr diing lao dng gp khó khãn do di dlch  Covid-19 
trên dla  bàn huyn Thanh Oai 

Truâc tInh hInh din bin phi'rc tp cUa dai  djch Covid-19 dã và dang tác 
dng, ánh hu&ng iOn den tInh hInh san xuât, kinh doanh và diii sang nhân dan; 
nhäm kjp thai ho trçy ngi.ri lao dng và ng.rOi si:r ding lao dng gp khó khàn do 
d.i djch Covid-19, gop phân giãm thiéu nhthig tác dng tiêu circ cüa dai  djch, phuc 
hôi san xuât kinh doanh, on djnh lao dng, vic lam, bão dam d&i sng và an toàn 
cho ngui lao dng, duy trI mic tiêuvra phông, chông djch, vüa phát trin kinh t, 
ChInh phi1 dã ban hành Nghj quyêt so 681NQ-CP ngày 01/7/202 1, Thi'i nrOng 
ChInh phü ban hành QUyêt djnh so 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 và UBND 
thành phô Ha Ni ban hãnh Quyêt dnh so 3642/QD-UBND ngày 21/7/2021 v 
vic thirc hin mt so chInh sách h trg ngi.rOi lao dng và ngui sir dirng lao dng 
gp kho khàn do dai  djch Covid-19, day là mt chü tnroTig chInh sách Ian, nhân 
van cüa Dâng, Nhà nuOc và thành phô Ha Ni. 

D trin khai kjp thai Ngh quyt cüa ChInh phü, Quy& djnh cüa ThU tuOng 
ChInh phU và Quyêt dIIh cüa UBND thành phô Ha Ni dam bão h trçl kjp thOi, 
dUng dôi tixçing, cong khai, rninh bach,  dUng quy djnh, không dê lqi dung, triic Igi 
chinh sách, phát buy hiu qua cUa chInh sách, Ban ThuO'ng vi.i Huyn Uy yeu câu 
các cap Uy Dâng, chInh quyên, MTTQ và cã h thông chInh trj tir huyn den ca sO 
tp trung Iành dao,  chi  dao  thirc hin tot mt so nhim v1i sau day: 

1. Tang cuOng sr Iãnh dao,  chi do cUa các cap Uy Dãng và triên khai th 
chUc thi:rc hin cUa các cap chInh quyên, sir phOi hçip cüa Uy ban MTTQ và các 
doàn th các cap nhàm phát huy sUc manh  cUa cà h thông chính trj, sr tham gia 
tIch circ cUa nhân dan trong vic thirc hin mt so chInh sách ho .trçi nguOi lao dng 
va nguOi sU diing lao dng gp khó khãn do dai  djch Covid-19; xác djnh rO day là 
nhim vi chInh tr quan tr9ng cUa dja phuung, dan vj can tp trung thrc hin. 

2. To chUc quán trit, tuyên truyên, ph bin sâu rng mt so chInE sách h 
trq nguOi lao dng và ngrOi sir diing lao dng gp khó khän do dai  djch Covid-19 
theo tinh than Nghj quyêt cUa ChInh phU, Quyêt djnh cUa ThU tu&ng ChInE phU, 
Quyt djnh cUa UBND thành ph và các van bàn chi dao  cUa thành phô Ha Ni và 
cUa huyn den vOi nguOi dân và doanh nghip dé các dôi tlxgng thi hu&ng chInh 
sách nhn thUc dy dU v• thrc hin dUng quy djnh trong qua trInh triên khai thirc 
hiên chInh'sách'. 

3. Uy ban nhân dan huyn chi dao  các phOng, ban, don vj lien quan và 
UBND các xâ, thj tran triên khai day dU, kjp thOi, dUng quy djnh Ngh quyêt cUa 
ChInh phU, Quyêt djnh cUa ThU tuOng ChInh PhU, Quyêt djnh cUa UBND thành 
ph Ha Ni; To chUc thârn djnh, ban hành Quyêt djnh phê duyt danh sách, kinh 
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phi h trcY và chi dao  thrc hin chi trâ cho các di ttrçlng theo quy djnh. Tang 
cithng cong tác thanh tra, kiêm tra trong qua trInh triên k.hai thrc hin, xr 1' 
nghiêrn nhüng hãnh vi vi phrn. Cong khai các quy djnh và danh sách phê duyt 
trên cong thông tin din tr cüa huyn và các c quan dan vj. 

4. MTTQ và các doân th các cap theo chirc näng, nhim vi xây dirng k 
hoach ci the dê tuyên truyên, vn dng thành viên, doàn viên, hi viên và nhan dan 
thrc hin dñng chInh sách ho trg ngix&i lao dng và ngu6i sir diving lao dng gp 
khó khän do dai  dch Covid-19. Dông thôi to chirc giám sat vic thirc hin chInh 
sách ho tr? theo quy djnh. 

5. Dãng üy các xi,thj trn ci th hóa Chi thj bang nghj quyt chuyên d tp 
trung lânh do, chi dao  to chüc thrc hin trên dja bàn. UBND các xâ, thj trn xay 
drng ké hoach và ban hành hurng dan to chirc thirc hin, tp trung trin khai thuc 
hin nghiêm và dung Ngh quyêt 68/NQ-CP cüa ChInh phü, Quyt djnh 
23/2021/QD-TTg cüa Thu tung ChInh Phü, Quyêt djnh 3642/QD-UBND cüa 
UBND thành phô Ha Ni darn bào kp th?i, chInh xác, dung dôi tuçng, diing chInh 
sách, côngkhai, mirth bach,  không dê xãy ra vic Iqi diing, triic lGi chInh sách trên 
dja bàn. Day manh  cong tác tuyên truyên, pho biên chInh sách h tro, trInh tLr, thu 
tc theo quy djnh den t'mg thôn, tO dan phô, clim dan cu và toàn the nhân dan d 
ngui dan biêt, tham gia thii hi.thng chInh sách và tham gia giám sat; Thrc hin 
nghiêm vic thông báo niêm yet, cong khai danh sách các dôi tl.rçmg duqc h trçi 
trén h thông ba truyên thanh cüa xã, th trân, t?i  nhà van hóa thôn, to dan phô và 
tr1J s& UBND xã, thj trân dê nguôi dan, các doàn the biêt, giám sat. Dông chI BI 
thu Dãng üy, Chi tjch UBND xã, thj trân phài chju trách nhim tru&c Ban Thu&ng 
vii Huyn üy ye cong tác triên khai thrc hin chInh sách ho trçy trên dja bàn. 

6. Ban Tuyên giáo Huyn üy chi do các cci quan tuyên truyn t3p trung 
tuyên truyn, cung cap thông tin day dü, chInh xác, kjp th&i thài ye thirc hin các 
chInh sách h trg nguñ lao dng và ngu&i si:r ding lao dng gp kho khàn do dai 
djch Covid-19 de can b, dáng viên và nhân dan biêt dé thirc hin dung quy dinh. 

7. Các Ban xây drng Dãng, Van phông Huyn üy, phông Lao dng - 
Thuang binh và Xã hi huyn và các dông chI Huyn üy viên, Thu&ng V11 Huyn 
uy ph1i trách các xa, thj trân có trách nhim thir?ng xuyên don dôc, kiêm tra, närn 
chic tInh hInh triên khai, thixc hin a ca sa dê báo cáo Ban Thuang vi Huyn üy 
(qua phông Lao dng — Thu'ong binh và Xã hi và van Phông Huyn üy huyn 
tng hçip). 

Chi thj nay duqc ph bin, quán trit dn các chi b và toàn th nhân dan d 
thrc hin./. 

Nainhân: 
- Thành Ciy, UBND Thành ph (d báo cáo); 
- TT I-IDND, Iãnh dao UBND huyn; 
- Các dông chI Huyn ty viên; 
- tJBMTTQ, phông, ban, ngành, doàn the huyn; 
- Dàng iiy, chi üy, clii b trirc thuc Huyn üy; 
- Ltru VPHU. 
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